
UCHWAŁA NR XXIV/197/05 

RADY MIEJSKIEJ CHEŁM ŻY 

z dnia 31 sierpnia 2005r. 

 
w sprawie zmiany budżetu miasta na 2005 rok. 
 
 Na podstawie art.18 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 art.109 ust.1 ustawy z dnia 
26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 roku Nr 15, poz. 148, Nr 45, 
poz.391, Nr 65, poz.594, Nr 166, poz.1611, Nr 189, poz.1851, Nr 96, poz.874, z 2004r. Nr 19, 
poz.177, Nr 93, poz.890, Nr 123, poz.1291, Nr 121, poz.1264, Nr 210, poz.2135, Nr 273, 
poz.2703), uchwala 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, 
- zarządzeniem Nr 76/FK/05 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 26 lipca 2005 roku 

w sprawie zmiany budżetu miasta na 2005 rok, 
- zarządzeniem Nr 83/FK/05 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 3 sierpnia 2005 roku 

w sprawie zmiany budżetu miasta na 2005 rok, 
- zarządzeniem Nr 87/FK/05 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 22 sierpnia 2005 roku 

w sprawie zmiany budżetu miasta na 2005 rok, 
wprowadza się następujące zmiany: 
1) w §1 dochody pozostają w wysokości     - 27.823.572,00 

w tym:          
a) dotacje na zadania zlecone pozostają w wysokości    -   4.656.086,00 
b) dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień  

pozostają w wysokości              -        48.000,00 
c) dotacje celowe na zadania własne pozostają w wysokości   -   1.278.596,00  
d) subwencje pozostają w wysokości      -   7.896.580,00 

2) w §2 wydatki pozostają w wysokości     - 31.357.446,00 
w tym: 

a) wydatki bieżące pozostają w wysokości    - 26.361.856,00 
w tym: 
- wynagrodzenia w wysokości     -   7.574.584,00 

zastępuje się kwotą      -   7.567.384,00  
- pochodne od wynagrodzeń pozostają w wysokości  -   1.681.900,00  



- dotacje z budżetu w wysokości     -   2.202.819,00 
zastępuje się kwotą       -   2.219.819,00  

- obsługa długu pozostaje w wysokości    -      172.050,00  
b) wydatki majątkowe pozostają w wysokości     -   4.995.590,00 

w tym: 
- inwestycyjne pozostają w wysokości     -   4.888.500,00  

3) w §3 deficyt budżetowy pozostaje w wysokości    -   3.533.874,00  
4) w §5 rezerwę ogólną i celową w wysokości     -      209.000,00 

zastępuje się kwotą        -      206.500,00 
5) w §19 pkt 2 po §4430 – Różne opłaty i składki dopisuje się §4270 – Zakup usług 

remontowych.  
  

§2. Zmiany, o których mowa w §1 od pkt.1 do pkt.4 określa załącznik do niniejszej uchwały.  
 
§3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chełmży. 
 
§4. Uchwała podlega ogłoszeniu w drodze obwieszczenia i wchodzi w życie z dniem 
ogłoszenia. 
 
 

Przewodniczący Rady  
Miejskiej 

 

Krzysztof Zduński 



Załącznik  
do uchwały Nr XXIV/197/05 
Rady Miejskiej Chełmży 
z dnia 31 sierpnia 2005 roku. 

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2005 rok. 
 

Dział Rozdział § Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan po 
zmianach 

700   Gospodarka mieszkaniowa  1.760.000 7.000 - 1.753.000 

 70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1.760.000 7.000 - 1.753.000 

  4300 Zakup usług pozostałych  1.760.000 7.000 - 1.753.000 

710   Działalność usługowa  9.000 - 7.000 16.000 

 71095  Pozostała działalność  9.000 - 7.000 16.000 

  4300 Zakup usług pozostałych  9.000 - 7.000 16.000 

756   

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych 
i od innych jednostek nie posiadających 
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich 
poborem  

4.000 - 2.500 6.500 

 75647  
Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych 
należności budżetowych  

4.000 - 2.500 6.500 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia  4.000 - 2.500 6.500 

758   Różne rozliczenia  209.000 2.500 - 206.500 

 75818  Rezerwy ogólne i celowe  209.000 2.500 - 206.500 

  4810 Rezerwy  209.000 2.500 - 206.500 

900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  250.000 245.000 - 5.000 

 90095  Pozostała działalność  250.000 245.000 - 5.000 

  6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  139.240 139.240 - - 

  6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  110.760 105.760 - 5.000 

  - Targowisko Miejskie 250.000 245.000 - 5.000 



921   Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 17.000 17.000 17.000 17.000 

 92120  Ochrona i konserwacja zabytków  17.000 17.000 17.000 17.000 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia  17.000 17.000 - - 

  2720 

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 
dofinansowanie prac remontowych i 
konserwatorskich obiektów zabytkowych 
przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora 
finansów publicznych  

- - 17.000 17.000 

926   Kultura fizyczna i sport  200.000 - 245.000 445.000 

 92695  Pozostała działalność  200.000 - 245.000 445.000 

  6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  118.225 - 126.775 245.000 

  6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  81.775 - 118.225 200.000 

  - Basen  200.000 - 245.000 445.000 

Ogółem 2.449.000 271.500 271.500 2.449.000 
 



UZASADNIENIE 

 

do uchwały Nr XXIV/197/05 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 31 sierpnia 2005 roku  

w sprawie zmiany budżetu miasta na 2005 rok. 

 

 Przedstawiona uchwała zmienia budżet miasta w następujących pozycjach: 

1. W rozdziale 71095 – Pozostała działalność §4300 – Zakup usług pozostałych zwiększa się plan 

o kwotę 7.000,00 zmniejszając plan w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami 

i nieruchomościami, §4300 – Zakup usług pozostałych. Środki finansowe przeznaczone 

na szacowanie nieruchomości nie zostaną wykorzystane w takiej wysokości jak zaplanowano, 

natomiast w pozycji zakup usług pozostałych zaplanowane środki finansowe okazały się 

za niskie. Obowiązek umieszczania w prasie wszystkich ogłoszeń o organizowanych 

przetargach oraz rokowaniach na sprzedaż nieruchomości powoduje znaczny wzrost wydatków 

na przedmiotowe ogłoszenia tym bardziej, że większość z nich należ ogłaszać kilkakrotnie 

z uwagi na małe zainteresowanie nabyciem tych nieruchomości (Wędliny Staropolskie, działki 

gruntu, usytuowane na osiedlu pensjonatowym). Dodatkowy koszt to przeznaczenie 

do sprzedaży nieruchomości stanowiącej Ośrodek Sportu i Turystyki, gdzie ogłoszenie 

o przetargu zamieścić należało w gazecie o zasięgu ogólnopolskim, tj. Rzeczpospolitej oraz 

lokalnej, tj. Nowości.  

Po zmianach plan wydatków w rozdziale 70005 przedstawia się następująco: 

§ Nazwa  ZGM Sp. z o.o. Urząd 
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.000 - 
4260 Zakup energii 103.500 - 
4270 Zakup usług remontowych 500.000 - 
4300 Zakup usług pozostałych 1.737.500 15.500 
4430 Różne opłaty i składki 89.000 - 

4520 
Opłaty na rzecz budżetów jednostek 
samorządu terytorialnego  

- 4.950 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  - 100.000 

6060 
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 
budżetowych  

- 40.000 

  2.431.000 160.450 
 

2. W rozdziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie 

posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększono o kwotę 

2.500,00 wydatki w §4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – związane jest to między innymi 

z zakupem biletów parkingowych, targowych czy materiałów do prowadzonej egzekucji 

podatków i opłat lokalnych.  

Środki pozyskano z rozdziału 758 – Różne rozliczenia, §4810 – Rezerwy – rezerwy ogólne.  

 



3. Środki zaplanowane w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 

na realizację zadania pn.: „Targowisko Miejskie” w kwocie 245.000,00 przeniesiono do działu 

926 – Kultura fizyczna i sport na realizację zadania pn.: „Modernizacja basenu miejskiego przy 

ul. Bydgoskiej 7 w Chełmży”.  

 


