
    DRUK NR 2 

PROJEKT 

 

UCHWAŁA Nr XXXI/…/20 

RADY GMINY CHEŁMŻA 

 

z dnia 29 lipca 2020 r. 

 

zmieniająca budżet Gminy Chełmża na 2020 r. 
 

 Na podstawie art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 i 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695) uchwala 

się, co następuje: 

  

 § 1. W budżecie Gminy Chełmża na 2020 r. uchwalonym uchwałą Nr XXI/134/19 Rady 

Gminy Chełmża z dnia 17 grudnia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2019 r. poz. 7415) 

zmienionym: 

- zarządzeniem Nr 2/20 Wójta Gminy Chełmża z dnia 7 stycznia 2020 r., 

- uchwałą Nr XXIII/148/20 z dnia 28 stycznia 2020 r., 

- zarządzeniem Nr 13/20 Wójta Gminy Chełmża z dnia 11 lutego 2020 r., 

- zarządzeniem Nr 23/20 Wójta Gminy Chełmża z dnia 28 lutego 2020 r., 

- zarządzeniem Nr 26/20 Wójta Gminy Chełmża z dnia 13 marca 2020 r., 

- uchwałą Nr XXV/163/20 z dnia 31 marca 2020 r., 

- zarządzeniem Nr 34/20 Wójta Gminy Chełmża z dnia 31 marca 2020 r., 

- uchwałą Nr XXVI/170/20 z dnia 28 kwietnia 2020 r., 

- zarządzeniem Nr 43/20 Wójta Gminy Chełmża z dnia 28 kwietnia 2020 r., 

- zarządzeniem Nr 47/20 Wójta Gminy Chełmża z dnia 13 maja 2020 r., 

- zarządzeniem Nr 54/20 Wójta Gminy Chełmża z dnia 15 czerwca 2020 r., 

- zarządzeniem Nr 58/20 Wójta Gminy Chełmża z dnia 22 czerwca 2020 r., 

- uchwałą Nr XXIX/195/20 z dnia 30 czerwca 2020 r., 

- zarządzeniem Nr 63/20 Wójta Gminy Chełmża z dnia 30 czerwca 2020 r., 

- uchwałą Nr XXX/199/20 z dnia 14 lipca 2020 r., 

- zarządzeniem Nr 69/20 Wójta Gminy Chełmża z dnia 14 lipca 2020 r., 

 

wprowadza się zmiany: 

 

1)  w § 1 dochody pozostają bez zmian w wysokości  47 414 878,37 zł 

 z tego:  

 dochody bieżące pozostają bez zmian w wysokości 42 354 855,72 zł 

 dochody majątkowe pozostają bez zmian w wysokości 5 060 022,65 zł 

2) w § 2 wydatki pozostają bez zmian w wysokości 51 827 978,37 zł 

 z tego:  

 wydatki bieżące pozostają bez zmian  w kwocie 39 460 688,19 zł 

 w tym:  

 a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 25 417 282,56 zł 

 zastępuje się kwotą 25 327 282,56 zł 

 w tym:  

 wynagrodzenia i składki od nich naliczane  pozostają bez zmian 

w kwocie 

 

15 443 389,00 zł 

 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w kwocie 9 973 893,56 zł 



 zastępuje się kwotą 9 883 893,56 zł 

 b) dotacje na zadania bieżące   w kwocie 935 000,00 zł 

 c) zastępuje się kwotą  1 025 000,00 zł 

 d) świadczenia na rzecz osób fizycznych  pozostają bez zmian w 

kwocie  
 

11 826 364,78 zł 

 e) wydatki na programy UE pozostają bez zmian w kwocie 518 840,85 zł 

 f) obsługa długu pozostaje bez zmian w wysokości 763 200,00 zł 

 g) wydatki majątkowe pozostają bez zmian  w kwocie 12 367 290,18 zł  

 z tego :  

 - inwestycje i zakupy inwestycyjne                 12 301 290,18 zł 

w tym: 

 

 na programy finansowane środkami UE           6 960 910,18 zł  

 - zakup i objęcie udziałów                                      66 000,00 zł  

 

 3)  w § 7 zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST  

 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2 105 888,24 zł 

 zastępuje się kwotą 2 195 888,24 zł 

 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 

pozostają bez zmian   w kwocie  

 

425 000,00 zł 

 

4) zmienia się załączniki do budżetu: 

 załącznik Nr 2 Plan wydatków budżetowych na 2020 r. zmienia się jak w załączniku 

Nr 1 do uchwały, 

 załącznik Nr 5 Dotacje udzielane z budżetu jednostkom należącym do sektora 

finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zmienia 

się jak w załączniku Nr 2 do uchwały. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przygotowała: 

Marta Rygielska 

Skarbnik Gminy 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uzasadnienie 

do uchwały Nr XXXI/…/20 Rady Gminy Chełmża 

z dnia 29 lipca 2020 r. 

 

 

Niniejsza uchwała w dz. 600  rozdział  60004 – Lokalny transport zbiorowy zmienia kwotę 

90 000,00 zł z § 4300 (usługi) na § 2320 jako przekazanie dotacji dla Powiatu  Toruńskiego 

z przeznaczeniem na organizację publicznego transportu zbiorowego na liniach: 

1. Chełmża - Nowa Chełmża – Pluskowęsy – Zelgno – Dźwierzno -  Zelgno - Zalesie-

Pluskowęsy – Chełmża, 

2.  Chełmża – Kończewice – Bogusławki – Nawra – Kończewice – Chełmża. 

 


