
DRUK NR 5  

PROJEKT 

UCHWAŁA NR   /21            

RADY GMINY CHEŁMŻA 

 

z dnia 29 czerwca 2021 r. 

 

zmieniająca budżet Gminy Chełmża na 2021 r. 
 

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

publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) uchwala się, co następuje: 

  

 § 1. W budżecie Gminy Chełmża na 2021 r. uchwalonym uchwałą Nr XXXVI/234/20 

Rady Gminy Chełmża z dnia 14 grudnia 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2020 r. poz. 

6506) zmienionym: 

-uchwałą Nr XXXVIII/244/21 z dnia 26 stycznia 2021 r., 

-zarządzeniem Nr 9/21 z dnia 29 stycznia 2021r., 

-zarządzeniem Nr 15/21 z dnia 3 marca 2021r., 

-uchwałą Nr XL/256/21 z dnia 30 marca 2021 r., 

-zarządzeniem Nr 24/21 z dnia 30 marca 2021r., 

-uchwałą Nr XLI/260/21 z dnia 21 kwietnia 2021 r., 

-zarządzeniem Nr 30/21 z dnia 23 kwietnia 2021r., 

-zarządzeniem Nr 45/21 z dnia 13 maja 2021r., 

-zarządzeniem Nr 48/21 z dnia 28 maja 2021r., 

-uchwałą Nr XLIII/270/21 z dnia 15 czerwca 2021 r., 

-zarządzeniem Nr 53/21 z dnia 15 czerwca 2021r., 

 

wprowadza się zmiany: 

 

1)  w § 1 dochody  w wysokości  52 350 253,82 zł 

 zastępuje się kwotą 52 430 033,02 zł 

 z tego:  

 dochody bieżące  w wysokości 45 074 037,32 zł 

 zastępuje się kwotą 45 153 815,52 zł 

 dochody majątkowe  w wysokości 7 276 216,50 zł 

 zastępuje się kwotą                                                                                          7 276 217,50 zł 

2) w § 2 wydatki  w wysokości 62 021 834,91 zł 

 zastępuje się kwotą 62 101 614,11 zł 

 z tego:  

 wydatki bieżące  w kwocie 43 865 650,28 zł 

 zastępuje się kwotą 43 949 429,48 zł 

 w tym:  

 a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 27 271 135,02 zł 

 zastępuje się kwotą 27 354 914,22 zł 

 w tym:  

 wynagrodzenia i składki od nich naliczane  w kwocie 16 101 334,00 zł 

 zastępuje się kwotą 16 081 334,00 zł 

 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w kwocie 11 169 801,02 zł 

 zastępuje się kwotą 11 273 580,22 zł 

 b) dotacje na zadania bieżące bez zmian w kwocie   1 301 000,00 zł 

 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych bez zmian w kwocie  13 620 515,97 zł 
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 d) wydatki na programy UE  bez zmian w kwocie 743 299,29 zł 

 e) obsługa długu pozostaje bez zmian w kwocie 929 700,00 zł 

 f) wydatki majątkowe  w kwocie 18 156 184,63 zł  

 zastępuje się kwotą 18 152 184,63 zł 

 z tego :  

 - inwestycje i zakupy inwestycyjne                  18 094 184,63 zł 

w tym: 

 

 na programy finansowane środkami UE            9 762 827,29 zł  

 - zakup i objęcie udziałów                                       58 000,00 zł  

3)  w § 3 deficyt budżetu w kwocie                                                            8 127 535,49 zł 

 zastępuje się kwotą 9 671 581,09 zł 
 i zostanie sfinansowany przychodami z tytułu  

 1) sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje 

komunalne ) 

4 360 800,00 zł 

 2) wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 

ustawy 

3 098 747,28 zł 

 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rach. bież. 

budżetu 

2 212 033,81 zł 

 § 4 otrzymuje brzmienie  

 § 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów   11 830 781,09 zł 

 i łączną kwotę planowanych rozchodów 2 159 200,00 zł 

 

4) zmienia się załączniki do budżetu: 

 załącznik Nr 1 Plan dochodów budżetowych na 2021 r. zmienia się jak w załączniku     

 Nr 1 do uchwały, 

 załącznik Nr 2 Plan wydatków budżetowych na 2021 r. zmienia się jak w załączniku 

Nr 2 do uchwały, 

 załącznik Nr 4 Plan finansowy zadań inwestycyjnych na 2021 r. zmienia się jak w 

załączniku Nr 3 do uchwały, 

 załącznik Nr 14 Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu 

Sołeckiego w roku 2021 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do uchwały. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

 

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referat przygotowujący 

projekt uchwały 
FN 

Pracownik przygotowujący 

projekt uchwały 

Marta Rygielska  

– skarbnik Gminy 

Kierownik referatu 
Marta Rygielska  

- skarbnik Gminy  
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Uzasadnienie 

do uchwały Nr   /21 Rady Gminy Chełmża 

z dnia 29 czerwca 2021 r. 

 

W wyniku dokonanej zmiany dochody i wydatki  zostają  zwiększone  o kwotę 79 779,20 zł i 

dotyczy przyznanej dotacji ze środków budżetu państwa w ramach realizacji wieloletniego 

rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 dla Szkoły 

Podstawowej w Zelgnie na doposażenie stołówki szkolnej. Wkład własny w kwocie 

20 000,00 zł zostaje zabezpieczony poprzez przesunięcie środków z § 4010 do § 4210. 

 

Na podstawie zmiany przedsięwzięcia planowanego w ramach wydatków z Funduszu 

Sołeckiego Kiełbasin dokonuje się przesunięcia między paragrafami w następujący sposób: 

z § 6060 zakup kontenera do wydatków bieżących na zagospodarowanie placu przy świetlicy 

wiejskiej. 

W dziale 900 dokonuje się przesunięcia między paragrafami o 1 zł. 

 

Na wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej do zmiany przeznaczenia sali 

gimnastycznej na 2 klasy  zachodzi konieczność zwiększenia planu o 6 000,00 zł  w celu 

wybrania najkorzystniejszej oferty. 

Ponadto w niniejszej uchwale wprowadza się pkt.3 § 3 i § 4 dotyczący finansowania deficytu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       


