
UCHWAŁA NR III/21/06 

RADY MIEJSKIEJ CHEŁM ŻY 

z dnia 28 grudnia 2006r. 

 

w sprawie budżetu miasta na 2007 rok. 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 oraz pkt. 10 i art. 40 ustawy z 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 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, 
poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz.1759, z 2005r. Nr 172, 
poz.1441 i Nr 175, poz.1457 oraz z 2006r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz.1337), zgodnie z art.165, 
art.166, art.167 i art.168 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. 
Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006r. Nr 45, poz.319, Nr 104, poz.708, Nr 170, 
poz.1217 i poz.1218 i Nr 187, poz.1381) oraz art.420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo 
Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2006 roku Nr 129, poz.902 i Nr 170, poz.1217), uchwala się, co 
następuje: 
 

§ 1. Ustala się prognozowane dochody w wysokości 30.782.672,00 zgodnie z załącznikiem 

Nr 1, w tym: 

1) dotacje na zadania zlecone w wysokości      - 6.271.428,00 

2) dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień w wysokości - 52.500,00 

3) dotacje celowe na zadania własne w wysokości     - 1.423.000,00 

4) subwencje w wysokości         - 8.979.744,00 

5) dochody własne w wysokości        - 14.056.000,00 

 

§ 2. Ustala się wydatki w wysokości 33.760.078,00 zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym: 

1) wydatki bieżące w wysokości       - 30.738.578,00 

w tym: 

a) wynagrodzenia w wysokości       - 8.382.200,00 
b) pochodne od wynagrodzeń w wysokości     - 1.810.900,00 
c) dotacje z budżetu w wysokości      - 2.652.600,00 
d) obsługa długu w wysokości       - 310.000,00 
e) pozostałe w wysokości        - 17.582.878,00 

2) wydatki majątkowe w wysokości       - 3.021.500,00 

w tym inwestycyjne w wysokości       - 3.021.500,00 

 

§ 3. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 2.977.406,00, w tym źródła pokrycia 

deficytu: 

1) kredyt krajowy         - 2.577.406,00 

2) pożyczki krajowe         - 400.000,00 



zgodnie z załącznikiem Nr 3. 

§ 4. Ustala się przychody budżetu miasta w wysokości 4.044.310,00 i rozchody budżetu 

miasta w wysokości 1.066.904,00 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.  

 

§ 5. Tworzy się rezerwę ogólną i celową w wysokości 271.100,00. 

 

§ 6. Spłaty zobowiązań długoterminowych według źródeł i kwot określa załącznik Nr 9. 

W roku 2007 planowane są spłaty zobowiązań w wysokości – 1.366.904,00, w tym: 

1) spłata kredytów i pożyczek        – 1.066.904,00 

2) spłata odsetek          – 300.000,00 

3) spłata kredytu z tytułu prefinansowania       – 0,00 

 

§ 7. Określa się wykaz inwestycji realizowanych przez Gminę oraz wysokość nakładów 

inwestycyjnych – 3.021.500,00 i źródła ich sfinansowania zgodnie z załącznikiem Nr 4. 

 

§ 8. Określa się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w wysokości -  

7.315.000,00 zgodnie z załącznikiem Nr 5. 

 

§ 9. Określa się wydatki na programy i projekty realizowane z funduszy strukturalnych 

i Funduszy Spójności Unii Europejskiej oraz zadania współfinansowane ze środków Mechanizmu 

Finansowego EOG lub Norweskiego Mechanizmu Finansowego w wysokości 450.000,00 zgodnie z 

załącznikiem Nr 4a. 

 

§ 10. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

i wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 180.000,00 zgodnie z załącznikiem 

Nr 7. 

 

§ 11. Określa się plan przychodów w wysokości 5.360.949,00 i wydatków w wysokości 

5.414.308,00 zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 11. 

 

§ 12. Określa się plan przychodów w wysokości 357.250,00 i wydatków w wysokości 

357.250,00 dochodów własnych zgodnie z załącznikiem Nr 12. 

 



§ 13. Określa się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszy Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w wysokości 75.000,00 zgodnie z załącznikiem Nr 6. 

 

§ 14. Ustala się plan finansowy budżetu państwa w wysokości 6.300,00 zgodnie 

z załącznikiem Nr 1f do niniejszej uchwały. 

 

§ 15. Ustala się prognozę kwoty długu na koniec roku budżetowego w wysokości – 

8.275.310,29 zgodnie z załącznikiem Nr 10. 

 

§ 16. Ustala się wielkość dotacji nie zaliczonych do sektora finansów publicznych 

w wysokości 45.100,00 zgodnie z załącznikiem Nr 8. 

 

§ 17. Ustala się kwoty dotacji dla zakładów budżetowych w wysokości 1.837.600,00 

zgodnie z załącznikiem Nr 11, w tym: 

1) dotacje inwestycyjne         – 195.000,00 

2) dotacje przedmiotowe         – 552.600,00 

3) dotacje podmiotowe         – 1.090.000,00 

 

§ 18. Ustala się dotację dla instytucji kultury w wysokości 740.000,00 zgodnie 

z załącznikiem Nr 11, w tym dotacja inwestycyjna w wysokości 40.000,00. 

 

§ 19. Upoważnia się Burmistrza Miasta do: 

11))  dokonywania zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych między paragrafami 

i rozdziałami w ramach działu; 

22))  przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między 

paragrafami kierownikom jednostek organizacyjnych gminy – poza §§: 

a) 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników, 

b) 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne, 

c) 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne, 

d) 4120 – Składki na Fundusz Pracy, 

e) 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe,  

f) 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,  

g) 6070 – Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych,  

h) 6080 – Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych; 



33))  zaciągania zobowiązań powodujących skutki finansowe w następnych latach budżetowych do 

wysokości 1.200.000,00; 

44))  zaciąganie długu i spłaty zobowiązań przypadających na rok 2007 zgodnie z załącznikiem Nr 3; 

55))  zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych w celu prefinansowania zadania 

realizowanego z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego do kwoty 

250.000,00; 

66))  lokowanie w trakcie realizacji budżetu na rok 2007 czasowo wolnych środków budżetowych na 

rachunkach również w innych bankach niż bank wykonujący obsługę finansową Miasta. 

 

§ 20. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu      – 1.450.000,00 

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu      – 3.210.810,00 

 

§ 21. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chełmży. 

 

§ 22. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu 

Miasta. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej  

        
    Janusz Kalinowski 

 

 


