
 UCHWAŁA Nr    /20                                 PROJEKT                      

RADY GMINY CHEŁMŻA 

 

                                                  z dnia 27 października  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., 

- uchwałą Nr XXXI/204/20 z dnia 29 lipca 2020 r., 

- zarządzeniem Nr 73/20 Wójta Gminy Chełmża z dnia 29 lipca 2020 r., 

- zarządzeniem Nr 80/20 Wójta Gminy Chełmża z dnia 14 sierpnia 2020 r., 

- zarządzeniem Nr 87/20 Wójta Gminy Chełmża z dnia 31 sierpnia 2020 r., 

- uchwałą Nr XXXII/210/20 z dnia 29 września 2020 r., 

- zarządzeniem Nr 99/20 Wójta Gminy Chełmża z dnia 29 września  2020 r., 

 

wprowadza się zmiany: 

 

1)  w § 1 dochody w wysokości  49 733 827,98 zł 

 zastępuje się kwotą     50 635 827,98 zł 

 z tego:  

 dochody bieżące  w wysokości 44 832 283,57 zł 

 zastępuje się kwotą 44 865 583,57 zł 

 dochody majątkowe w wysokości 4 901 544,41 zł 

 zastępuje się kwotą 5 770 244,41 zł 

2) w § 2 wydatki  w wysokości 54 163 814,26 zł 

 zastępuje się kwotą 55 065 814,26 zł 

 z tego:  

 wydatki bieżące  w kwocie 42 957 069,58 zł 



 zastępuje się kwotą 42 990 869,58zł 

 w tym:  

 a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 25 638 472,49 zł 

 zastępuje się kwotą 25 672 272,49 zł 

 w tym:  

 wynagrodzenia i składki od nich naliczane  bez zmian w kwocie  

15 406 199,58 zł 

 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w kwocie 10 232 272,91 zł 

 zastępuje się kwotą 10 266 072,91 zł 

 b) dotacje na zadania bieżące  bez zmian w kwocie 1 146 400,00 zł 

 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych pozostają  bez zmian w 

kwocie  
14 802 138,78 zł 

 d) wydatki na programy UE  bez zmian w kwocie 606 858,31 zł 

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

 f) wydatki majątkowe  w kwocie 11 206 744,68 zł  

 zastępuje się kwotą 12 074 944,68 zł 

 z tego :  

 - inwestycje i zakupy inwestycyjne                 12 008 944,68 zł 

w tym: 

 

 na programy finansowane środkami UE           5 761 364,68 zł  

 - zakup i objęcie udziałów                                      66 000,00 zł  

   
  

 

3)  W § 9 zmienia się plan dochodów i wydatków gromadzonych na 

wyodrębnionym rachunku 

1)dochody w wysokości 

zastępuje się kwotą  

2) wydatki w wysokości 

zastępuje się kwotą  

 

 

 

226 984,00 zł 

266 984,00 zł 

226 984,00 zł 

266 984,00 zł 

 

 

4) zmienia się załączniki do budżetu: 

 załącznik Nr 1 – Plan dochodów budżetowych na 2020 r. zmienia się jak w załączniku 

Nr 1 do uchwały, 

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

Nr 2 do uchwały, 

 załącznik Nr 4 - Plan finansowy zadań inwestycyjnych na 2020 r. zmienia się jak w 

załączniku Nr 3 do uchwały, 

 Załącznik nr 7 -  Plan finansowy dochodów i wydatków gromadzonych na 

wydzielonym rachunku zmienia się jak w załączniku Nr 4 do uchwały, 

 Załącznik nr 14 - Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu 

Sołeckiego w roku 2020  zmienia się jak w załączniku Nr 5 do uchwały. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



Uzasadnienie 

do uchwały Nr           /20 Rady Gminy Chełmża 

z dnia 27 października 2020 r. 

 

W wyniku dokonanej zmiany dochody i wydatki  zostają zwiększone o  902 000,00 zł  w 

następujący sposób: 

 

Dochody 

 

Dz.700  

Zwiększenie planu dochodów o 103 000,00 zł z tyt. sprzedaży majątku gminy. 

 

Dz.754 

Gmina na podstawie złożonych wniosków otrzymała środki z Funduszu Pomocy 

Pokrzywdzonym oraz pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości na realizację 

powierzonych zadań: 

Zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w wysokości 99 000,00 zł, 

Zakup średniego samochodu gaśniczego GBA, szt. 1 dla OSP Kończewice 300 000,00 zł, 

Zakup lekkiego samochodu gaśniczego GLBA,szt.1 dla OSP Skąpe 400 000,00 zł . 

 

WYDATKI  

  

Dz.600 

rozdział 60016 

Na  wykonanie dokumentacji na przebudowę dróg dla zadania "Poprawa bezpieczeństwa na 

drogach publicznych na terenie Gminy Chełmża poprzez kompleksową przebudowę 

infrastruktury drogowej" w ramach II naboru RFIL planuje się kwotę 35 000,00 zł. 

 

Dz.630 

Gmina od poprzedniego dzierżawcy terenu rekreacyjnego w m. Zalesie  planuje zakupić 

budynek gastronomiczno -  usługowy do celów turystyczno - rekreacyjnych zlokalizowanego 

na działce 24/267 w m. Zalesie za kwotę 60 000,00 zł. 

 

Dz.754 

Zakupy sprzętu i samochodów na potrzeby OSP na terenie Gminy Chełmża finansowane z 

dotacji wynoszą 799 000,00 zł . Udział własny w zadaniach wynosi  8 000,00 zł.  

 

Dz.900,921,926 

Zmiany planu wydatków wynikają z wniosku o zmianę przedsięwzięć w ramach Funduszu 

Sołeckiego  sołectwa Pluskowęsy –Zalesie. 

 

 


