
       Załącznik Nr 3 

                                             do uchwały Nr   

                                                         Rady Gminy Chełmża  

                                                              z dnia 21 kwietnia 2021 r. 

 

UZASADNIENIE 

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Chełmża na lata 2021-2035. 

Zgodnie ze zmianami w budżecie według stanu na 21 kwietnia  2021 roku, dokonano 

następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chełmża na lata 2021-

2035: 

Zwiększenie  dochodów w 2021 r. 5 285,00 zł 

w tym:  

Zwiększenie dochodów bieżących 5 285,00 zł 

Zwiększenie wydatków w 2021 r. 5 285,00 zł 

w tym:  

Zwiększenie wydatków bieżących 81 771,00 zł 

Zmniejszenie wydatków majątkowych - 76 486,00zł 

Wynik budżetu  0 

Deficyt bez zmian  - 8 127 535,49 zł 

 

Dokonano zmian w zakresie finansowania następujących przedsięwzięć majątkowych: 

Na podstawie pisma IB-I-T.433.1.2017 z dnia 1 kwietnia 2021r. w nawiązaniu do umowy 

Nr IB-I-T.042.34.2019 z dnia 27 grudnia 2019 r. pomiędzy Województwem Kujawsko –

Pomorskim i partnerami projektu: Gmina Kowalewo, Powiat Toruński  w sprawie 

współfinansowania projektu „Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg 

rowerowych, znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko – 

Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części Nr 1 Nawra – Kończewice – Chełmża 

– Zalesie – Kiełbasin – Mlewo – Mlewiec – Srebrniki – Sierakowo w ciągu dróg 

wojewódzkich nr 551,649 i 554” z uwagi na wzrost kosztów realizacji inwestycji z tyt. 

wystąpienia robót dodatkowych oraz większej wartość wykupu gruntów udział 

finansowy Gminy Chełmża został  ustalony na kwotę 1 679 373,72 zł w latach: 

2020 – 57 697,93 zł, 

2021 – 1 121 675,79 zł ,  

2022 – 500 000,00 zł,  

W wyniku dokonanej zmiany  limit wydatków na w/w przedsięwzięciu w 2021 r. zostaje 

zmniejszony o kwotę 96 486,00 zł a w roku 2022 zostaje ustalony na 500 000,00 zł. 

 

W 2022 r. zaplanowana nadwyżka budżetowa w kwocie 1 873 000,00 zł została 

pomniejszona o wprowadzony limit wydatków tj. o 500 000,00 zł do kwoty  

1 373 000,00 zł,  która w całości zostaje przeznaczona na spłatę zadłużenia. 

Na spłatę  zadłużenia w 2022 r. zaangażowano wolne środki z 2020 r. w wysokości 

500 000,00 zł. 


