
ZARZĄDZENIE NR 76/FK/05 
BURMISTRZA MIASTA CHEŁM ŻY 

z dnia 26 lipca 2005r. 
 
w sprawie zmiany budżetu miasta na 2005 rok. 
 
 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, 
Nr 113, poz.984, Nr 214, poz.1806, Nr 153, poz.1271, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, 
poz.1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203) oraz §19 pkt 1 uchwały 
Nr XXI/176/05 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 17 marca 2005r. w sprawie budżetu miasta 
na 2005 rok, zarządza się, co następuje: 
 
§1. W uchwale Nr XXI/176/05 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 17 marca 2005r. w sprawie 
budżetu miasta na 2005 rok zmienionej:  
- zarządzeniem Nr 28/FK/05 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 25 marca 2005 roku 

w sprawie zmiany budżetu miasta na 2005 rok, 
- zarządzeniem Nr 43a/FK/05 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 20 kwietnia 2005 roku 

w sprawie zmiany budżetu miasta na 2005 rok, 
- zarządzeniem Nr 62/FK/05 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 25 maja 2005 roku 

w sprawie zmiany budżetu miasta na 2005 rok, 
- zarządzeniem Nr 68/FK/05 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 14 czerwca 2005 roku 

w sprawie zmiany budżetu miasta na 2005 rok, 
- uchwałą Nr XXIII/189/05 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 23 czerwca 2005 roku 

w sprawie zmiany budżetu miasta na 2005 rok, 
- zarządzeniem Nr 70/FK/05 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 30 czerwca 2005 roku 

w sprawie zmiany budżetu miasta na 2005 rok, 
wprowadza się następujące zmiany: 
1) w §1 dochody pozostają w wysokości     - 27.842.575,00 

w tym:          
a) dotacje na zadania zlecone pozostają w wysokości    -   4.734.787,00 
b) dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień  

pozostają w wysokości              -        48.000,00 
c) dotacje celowe na zadania własne pozostają w wysokości   -   1.218.898,00  
d) subwencje pozostają w wysokości      -   7.896.580,00 

2) w §2 wydatki pozostają w wysokości     - 31.376.449,00 
w tym: 

a) wydatki bieżące w wysokości     - 26.490.049,00 
zastępuje się kwotą        - 26.382.959,00 
w tym: 
- wynagrodzenia pozostają w wysokości    -   7.557.084,00  
- pochodne od wynagrodzeń w wysokości    -   1.705.900,00 

zastępuje się kwotą       -   1.706.400,00  
- dotacje z budżetu w wysokości     -   2.306.909,00 

zastępuje się kwotą       -   2.202.819,00  
- obsługa długu pozostaje w wysokości    -      172.050,00  

b) wydatki majątkowe w wysokości      -   4.886.400,00 
zastępuje się kwotą        -   4.993.490,00 
w tym: 
- inwestycyjne pozostają w wysokości     -   4.886.400,00  

3) w §3 deficyt budżetowy pozostaje w wysokości    -   3.533.874,00  
4) w §5 rezerwa ogólna i celowa pozostaje w wysokości    -      209.000,00 

 



 
§2. Zmiany, o których mowa w §1 określa załącznik do niniejszego zarządzenia. 
 
§3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Chełmży. 
 
§4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w drodze obwieszczenia i wchodzi w życie z dniem 
ogłoszenia. 



Załącznik  
do zarządzenia Nr 76/FK/05 
Burmistrza Miasta Chełmży 
z dnia 26 lipca 2005 roku. 

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2005 rok. 
 

Dział Rozdział § Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie 
Plan po 

zmianach 

630   Turystyka  12.800 3.000 3.000 12.800 

 63095  Pozostała działalność  12.800 3.000 3.000 12.800 

  2630 
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie 

zaliczanych do sektora finansów publicznych 
- - 3.000 3.000 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia  12.800 3.000 - 9.800 

851   Ochrona zdrowia  1.200 500 500 1.200 

 85154  Przeciwdziałanie alkoholizmowi  1.200 500 500 1.200 

  4120 Składki na Fundusz Pracy  500 - 500 1.000 

  4410 Podróże służbowe krajowe  700 500 - 200 

926   Kultura fizyczna i sport  10.000 4.600 4.600 10.000 

 92695  Pozostała działalność  10.000 4.600 4.600 10.000 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia  10.000 4.600 - 5.400 

  4300 Zakup usług pozostałych  - - 4.600 4.600 

Ogółem 24.000 8.100 8.100 24.000 

 



UZASADNIENIE 

 

do zarządzenia Nr 76/FK/05 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 26 lipca 2005 roku w sprawie 

zmiany budżetu miasta na 2005 rok. 

 

Przedstawione zarządzenie zmienia budżet miasta na 2005r. w następujących pozycjach: 

1. W dziale 630 - Turystyka, rozdział 63095 – Pozostała działalność - przenosi się środki z §4210 

– Zakup materiałów i wyposażenia na §2630 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek 

nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 3.000,00. Zmiana ta jest 

spowodowana przyznaniem dotacji na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją 

zadań samorządu gminy w 2005r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku 

publicznego. Zgodnie z dokonaną oceną złożonej oferty, po uwzględnieniu wysokości środków 

przydzielono środki dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Zarząd Rejonowy 

w Toruniu w wysokości 3.000,00 na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa 

i ochrony ludności, a w szczególności zapewnienie bezpieczeństwa osób korzystających 

z walorów Jeziora Chełmżyńskiego w granicach administracyjnych miasta Chełmży.  

2. W dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – przenosi 

się środki finansowe w kwocie 500,00 z §4410 – Podróże służbowe krajowe na §4120 – Składki 

na Fundusz Pracy.  

3. W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdział 92695 – Pozostała działalność – przenosi się 

środki finansowe w kwocie 4.600,00 z §4210 – Zakup materiałów i wyposażenia na §4300 –

Zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na wykonanie prac na płycie boiska przy ul. 3-

go Maja polegających na: 

- skaryfikacja płyty boiska, 

- dosiew trawy, 

- oprysk chwastobójczy płyty boiska, 

- nawożenie płyty boiska.  

 


