
........ czyli skąd mamy pieniądze i na co wydajemy 

Szanowni Mieszkańcy
Niniejsza broszura wydana została w ramach programu „Przejrzysta gmina”.
Działalność  instytucji  publicznych  powinna  być  prowadzona  w  sposób 
przejrzysty  i  mierzalny.  Władze  gminy  muszą  skutecznie  informować 
społeczność  lokalną  o  finansowych  i  organizacyjnych  aspektach  swojego 
funkcjonowania. Poprzez przystąpienie do akcji „Przejrzysta Polska” dążymy 
do tego,  aby mieszkańcy zrozumieli  jak funkcjonuje administracja.  Dzięki  tej  
publikacji  pragniemy,  aby  budżet  był  czytelnym  dokumentem dla  wszystkich  
mieszkańców naszej gminy.

Budżet gminy jest uchwalany w formie uchwały budżetowej na dany rok  
budżetowy  i  zatwierdzany  przez  Radę  Miasta.  Jest  on  rocznym  planem 
dochodów i wydatków.
Uchwała  budżetowa  stanowi  podstawę  gospodarki  finansowej  samorządu 
terytorialnego. Różnica między dochodami, a wydatkami budżetu może stanowić  
nadwyżkę budżetu lub deficyt budżetu.
Dochody –  są  to  pieniądze,  które  otrzymuje  gmina  z  różnych  źródeł,  np.:  
podatki,  wpływy z  opłat,  wpływy ze  sprzedaży  gruntów,  gospodarki  mieniem 
komunalnym, otrzymane dotacje i subwencje.
Wydatki – są to pieniądze, które gmina wydaje na różnego rodzaju realizowane 
zadania, np.: zapłata za oświetlenie ulic, zapłata za wykonywane remonty dróg  
i budynków  szkół,  domów  komunalnych  będących  własnością  miasta,  
a użytkowanych przez mieszkańców, wynagrodzenia nauczycieli i pracowników 
gminnych jednostek budżetowych, budowę nowych inwestycji, np.: kanalizacji,  
wodociągów, modernizacje dróg.
Nadwyżka –  są  to  pieniądze,  które  zostają  z  otrzymanych  dochodów  po 
zapłaceniu wszystkich wydatków.
Deficyt - z pojęciem tym mamy do czynienia wtedy, gdy pieniędzy z dochodów 
zabraknie  na  wydatki,  wtedy  możemy  pożyczyć  te  pieniądze,  aby  uzupełnić  
budżet.
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TWORZENIE BUDŻETU

1. Określenie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej należy do Rady 

Miejskiej.

 

2. Opracowanie  projektu  budżetu  jest  obowiązkiem  Burmistrza.

Burmistrz  informuje  Przewodniczącego  Rady  Miejskiej  oraz  podmioty 

i organizacje  działające  na  terenie  miasta  o  przystąpieniu  do  prac  nad 

projektem budżetu.  Następnie  to  poprzez  ogłoszenie  w  telewizji  kablowej  

Multimedia  Polska  S.A.,  rozwieszenie  informacji  (oraz  zarządzeń 

Burmistrza)  na tablicach  ogłoszeń  oraz  poprzez  Biuletyn  Informacji  

Publicznej. 
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SKĄD SIĘ BIORĄ PIENIĄDZE W NASZEJ GMINIE?

Dochodami budżetu gminy są:
• Dochody własne gromadzimy je na podstawie różnych ustaw;

są  to  m.in.  wpływy  z  podatków:  od  nieruchomości,  rolnego,  
od środków  transportowych,  od  posiadania  psów,  wpływy  z  opłaty 
targowej,  wpływy  za  dzierżawę  i  wieczyste  użytkowanie,  czynsze,  
dochody ze sprzedaży mienia itp..

• Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Jest to  
część 36,72% podatku dochodowego (PIT) pobieranego przez Urząd 
Skarbowy od pracujących na jej terenie osób fizycznych, która wraca  
do budżetu miasta.

• Również  Urząd  Skarbowy  przekazuje  do  budżetu  gminy  6,71% 
podatku dochodowego  (CIT) wpłacanego  przez  firmy  i  zakłady 
prowadzące działalność gospodarczą na naszym terenie.

• Subwencje są to środki pieniężne należne gminie z budżetu państwa.  
Otrzymujemy je z Ministerstwa Finansów na określone cele. Gmina 
może  je  przeznaczyć  zgodnie  z  potrzebami  i  nie  musi  się  z  nich 
rozliczać.

• Dotacje są  to  środki  finansowe,  które  otrzymuje  gmina  z  budżetu 
państwa za pośrednictwem Wojewody lub innych instytucji.  Dotacje  
mają  ściśle  określone  przeznaczenie,  trzeba  się  z  nich  dokładnie 
rozliczyć  i  nie  wolno  wydać  na  inny  cel,  a  niewykorzystane  kwoty  
należy zwrócić. 

Na  temat  budżetu  można  mówić  bardzo  wiele.  Postaramy  się  Państwu  
w przystępny i skrócony sposób przybliżyć te skomplikowane zagadnienia. Są 
one  o  tyle  ważne,  że  mają  znaczący  wpływ  na  jakość  życia  wszystkich  
mieszkańców naszego  miasta  i  powinny  być  znane  wszystkim  podatnikom 
i ich rodzinom.
Ogólna powierzchnia Miasta Chełmża wynosi 783 ha i jest na 12 
miejscu,  pod  względem  wielkości,  wśród  miast  województwa 
kujawsko-pomorskiego.  Jest  jedynym  miastem  w  powiecie 
toruńskim  ziemskim.  Na  koniec  roku  2008  zamieszkiwało  ją  
15 003 mieszkańców.
W  roku  2008  zebrane  dochody  wyniosły  35.349.880 zł,  
co w przeliczeniu na jednego mieszkańca daje kwotę 2.356 zł.
Natomiast wydatki zrealizowane w 2008 roku osiągnęły wartość 
34.665.924 zł,  co  w  przeliczeniu  na  jednego  mieszkańca  daje  
kwotę 2.311 zł.
Zaplanowane  na  2009  rok  dochody  wynoszą  42.394.015 zł,  
co w przeliczeniu na jednego mieszkańca daje kwotę 2.826 zł.
Wydatki zaplanowano w kwocie 54.771.855 zł, co w przeliczeniu  
na jednego mieszkańca daje kwotę 3.651 zł.
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W roku 2007 budżet Gminy Miejskiej Chełmża
w skrócie wyglądał następująco:

NA CO WYDAJEMY ZEBRANE PIENIĄDZE?

Dochody gminy ogółem:
31.000.040 zł

Inne dochody     =                                 1.153.488 zł
-opłata skarbowa                                         67.015 zł
- opłata targowa                                         106.540 zł
-zezwolenia na sprzedaż alkoholu             195.890 zł
-podatek od czynności  cywilnoprawnych 206.995 zł
-podatek od spadków, darowizn                  27.222 zł
-różne                                 549.826 zł

Środki otrzymane w drodze 
umów i porozumień =            
55.949 zł

Odsetki   = 171.387 zł
-od zaległości podatkowych   
93.696 zł
-od zaległ. pozostał.  77.691 zł

Dochody z majątku = 3.290.613 zł
-sprzedaż gruntów i bud. 611.215 zł
-opłaty za wiecz. użytk.     50.404 zł    
            
-opłaty za dzierżawę     2.628.994 zł

Podatki i opłaty = 5.662.156 zł
od nieruchomości   5.489.799 zł
rolny                            32.594 zł
od posiadania psa          4.581 zł
od środków transp.    135.182 zł

Dofinansowanie zadań 
własnych = 1.842.406 zł
                  

Subwencje  =   8.831.446 zł
oświatowa         5.149.556 zł
wyrównawcza   2.309.207 zł
równoważąca    1.372.683 zł

Udziały w podatku
 dochodowym    =      4.422.004 zł
-od osób fizycznych    4.237.058 zł
-od osób prawnych         184.946 zł

Dotacje    =               5.570.591 zł
-na pomoc społecz.    5.429.479 zł
-na zadania admin.       117.778 zł
-związane z przeprowadzeniem    
wyborów                        23.334 zł

Dochody 
otrzymane z 

budżetu państwa 
20.666.447 zł

dochody 
własne gminy
10.333.593 zł
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W roku 2008 budżet Gminy Miejskiej Chełmża
w skrócie wyglądał następująco:

NA CO WYDAJEMY ZEBRANE PIENIĄDZE?

Dochody gminy ogółem:
35.349.880 zł

Inne dochody     =                                    691.586 zł
-opłata skarbowa                                         68.691 zł
- opłata targowa                                         107.679 zł
-zezwolenia na sprzedaż alkoholu             206.980 zł
-podatek od czynności  cywilnoprawnych 240.700 zł
-podatek od spadków, darowizn                  67.536 zł
-różne                                438.952 zł

Środki otrzymane w drodze 
umów i porozumień =               
     50.380 zł

Odsetki   =          285.418 zł
-od zaległ. podat. 142.661 zł
-od zaległ. pozost.142.757zł

Dochody z majątku =    3.402.957 zł
-sprzedaż gruntów i bud.    568.130 zł
-opłaty za wiecz. użytk .       67.855zł  
              
-opłaty za dzierżawę       2.766.972 zł

Podatki i opłaty = 6.232.402 zł
od nieruchomości   6.018.065 zł
rolny                            56.127 zł
od posiadania psa          4.420 zł
od środków transp.    153.790 zł

Dofinansowanie zadań 
własnych = 1.713.688 zł
                  

Subwencje  =   10.144.624 zł
oświatowa          5.571.791 zł
wyrównawcza    2.613.684 zł
równoważąca     1.655.982 zł
uzupełn. subw.      303.167 zł 

Udziały w podatku
 dochodowym    =       5.825.073 zł
-od osób fizycznych    5.180.226 zł
-od osób prawnych         644.847 zł
zł Dotacje    =            5.340.355 zł

-na pomoc społecz. 5.175.179 zł
-na zadania admin.    161.300 zł
-urzędy              2.200 zł
-na rolnictwo                1.676 zł.

Dochody 
otrzymane z 

budżetu państwa 
23.023.740 zł

dochody 
własne gminy
12.326.140 zł
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NA CO WYDAJEMY ZEBRANE PIENIĄDZE?

Gmina Miejska Chełmża, aby mogła sprawnie realizować powierzone jej  
ustawami zadania działa poprzez swoje jednostki organizacyjne.

Jednostkami  tymi  są: Zespół  Ekonomiczno-Administracyjny  Oświaty,  
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,  Ośrodek Sportu i Turystyki,  Gimnazjum 
i Szkoły  Podstawowe.  Jednostki  te  na  swoją  działalność  otrzymują  środki  
z budżetu miasta, a swoje dochody odprowadzają do budżetu.

Ponadto  w  mieście  działają  zakłady  budżetowe:  Ośrodek  Sportu 
i Turystyki,  Zakład  Wodociągów  i  Kanalizacji,  Przedszkola  Miejskie  oraz 
komunalna  instytucja  kultury,  jaką  jest  Powiatowa  i  Miejska  Biblioteka 
Publiczna, które otrzymują z budżetu dotacje na swoją działalność i uzupełniają 
je swoimi dochodami.

WYDATKI GMINY MIEJSKIEJ CHEŁMŻA 2007

Czyli  realizowane  zadania,  na które  miasto  i  jego jednostki  wydały  zebrane  
pieniądze.

I. Rolnictwo i łowiectwo                  2.875 zł
W tym: melioracje                               884 zł
           składki na Izby                         635 zł                                                 
           pozostałe       1.356 zł                            
        

        
                                                                         

   
II. Transport i łączność                             1.054.165 zł
  W tym: Drogi publiczne gminne                 1.046.235 zł 

          Pozostała działalność                            7.930 zł 

III. Turystyka              39.967 zł

IV. Gospodarka mieszkaniowa               2.636.957 zł
W tym: Wycena nieruchomości                    16.344 zł 
           Remont komunalnego zasobu         297.277 zł

Administrowanie zasobami
          komunalnymi                                 1.975.412 zł

Zakup energii                                   113.756 zł
         Różne opłaty                                         6.737 zł
         Wydatki inwestycyjne                       122.330 zł
         Pozostałe                           105.101zł
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V. Działalność usługowa                   89.517 zł
Plany zagospodarowania przestrzennego  40.404 zł
Prace geodezyjne i kartograficzne             10.410 zł
Cmentarze        26.152 zł
Pozostałe wydatki       12.551 zł

   VI.  Administracja publiczna                3.113.210 
zł

  W tym:  Rady Miasta                                138.751 
zł

                 Zad. zlecone z Urzędu Wojew.     262.051  zł
           Urząd Miasta                          2.397.113  zł

              Pozostała działalność                    315.295 zł

VII. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej             32.941 zł
W tym: Rejestry wyborców                                       2.428 zł

 Wybory do Sejmu i Senatu             26.887 zł
Wybory do rady gminy, powiatu i sejmiku                            3.626 zł

                                                                   VIII. Bezpieczeństwo publiczne
 i ochrona przeciwpożarowa         271.877 zł

                                                         W tym: 
                                                                  Zakupy materiałów i wyposażenia   10.942 zł
                                                        Opłaty za energię elektryczną            2.173 zł
                                                                Zakupy pozostałych usług                   1.388 zł
                                                        Pozostałe opłaty i składki                   4.152 zł

                         Wynagrodzenie i pochodne             180.575 zł
                         Obrona cywilna                            20.212 zł
                         Monitoring wizyjny miasta               33.591 zł

    Pozostałe wydatki                              18.844 zł

IX. Wydatki związane z poborem podatków
       od osób prawnych i fizycznych               122.795 zł  

X. Obsługa długu publicznego                                                            262.810 zł
W tym: Spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek            258.310  zł
            Koszty manipulacyjne  4.500  zł

XI. Oświata i wychowanie                       9.451.306 zł

Wydatki na Gminną Oświatę to wydatki na utrzymanie takich placówek jak:
Gimnazjum = 494 uczniów, 3 szkoły podstawowe = 1.018 uczniów razem 125,11 
nauczycieli; 2 przedszkola = 193 dzieci. 
Oprócz tego wydatki na utrzymanie Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego 
Oświaty. 
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                A/  Gimnazjum     2.832.399 zł
W tym: Wynagrodzenia i pochodne           2.258.266 zł
 Zakupy materiałów i wyposażenia           39.511 zł

                                                    Zakupy pomocy naukowych                       11.337  zł
                                             Zakup energii                                            96.562 zł

    Zakup usług zdrowotnych                       1.133  zł
                                            Zakup usług remontowych                           22.115 zł 
                                            Zakup pozostałych usług                      269.954  zł  
                                            Internet                                          1.432  zł

   Telefony               1.829  zł
   Różne opłaty                2.661 zł  
Pozostałe wydatki                                127.599  zł 

B/ Szkoły podstawowe                          5.007.441 zł 
Wynagrodzenia nauczycieli i pochodne   3.682.757  zł
Zakup materiałów i wyposażenia             109.932  zł
Zakup pomocy naukowych i  książek          52.367  zł
Zakupy energii, gazu                             303.099  zł
Usługi remontowe                                       89.752  zł
Zakup usług zdrowotnych                            1.740   zł
Zakup pozostałych usług                       414.642  zł
Różne opłaty i składki                           4.451 zł
Internet           5.639 zł  
Telefony          8.551 zł  
Wydatki pozostałe                                    334.511 zł  
  
C/ Dotacja dla przedszkoli      1.115.888  zł
Wydatki przedszkoli kształtują się na poziomie  1.318.317 zł
W tym:    Wynagrodzenia i pochodne                1.022.080  zł

      Zakupy materiałów i wyposażenia          35.518  zł 
     Zakupy pomocy naukowych                      7.727  zł       
     Zakupy energii                                 42.024  zł
     Zakup usług zdrowotnych                         710  zł
     Zakup usług remontowych                    18.381  zł
     Zakup żywności         94.215  zł

              Pozostałe                                                 97.662  zł

 D/  Szkoły artystyczne                                                        32.600 zł
 E/  Dokształcanie nauczycieli                                           21.023 zł
F/  Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty       319.227 zł
G/  Pozostała działalność                                                122.728 zł  

 XII.  Ochrona zdrowia              195.352 zł
 W tym:  Zwalczanie narkomanii             6.577 zł
           Przeciwdziałanie alkoholizmowi        166.389 zł

         Pozostałe                                               22.386 zł
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                                       XIII.  Pomoc społeczna                  9.116.918 zł
                         W tym:
                                       Ośrodek Pomocy Społecznej          670.044  zł

                           Dożywianie dzieci w szkołach       684.185  zł
                   Świadczenia rodzinne                5.032.485  zł
                   Składki na ubezp.  zdrowotne         39.800  zł
                   Zasiłki i pomoc w naturze           853.233  zł
                  Dodatki mieszkaniowe              1.782.154  zł

        Domy pomocy społecznej     49.017  zł
       Pozostałe             6.000  zł

XIV. Polityka społeczna      5.500 zł

XV. Edukacyjna opieka wychowawcza     1.036.191 zł
W tym: Świetlice szkolne      485.445 zł
           Pomoc materialna dla uczniów      550.746 zł

XVI. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska            3.066.998  zł
W tym: Gospodarka ściekowa                                          382.769 zł 

  Dotacja dla zakładu budżetowego           333.730  zł
Wydatki na utrzymanie czystości                663.310 zł
Utrzymanie zieleni        156.861 
zł
Pozostała działalność                                        312.852  zł
Budowa sieci wodociągowych                            48.464  zł  
Budowa kanalizacji Depczyńskiego, Malewskiego…  

      993.280 zł  
Targowisko Miejskie                             21.358 zł        

    Kanalizacja 3-go Maja  
154.374  zł                       

XVII. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego      757.400  zł
W tym : Dotacja dla biblioteki       706.000  zł  
Ochrona i konserwacja zabytków               29.600   zł  
Pozostała działalność w zakresie kultury       21.800   zł

XVI. Kultura fizyczna i sport                             298.100  zł
W tym: Dofinansowanie klubów sportowych        196.100  zł

Pozostałe wydatki                   102.000  zł
                                      

Różne formy pomocy w 2007r. 
otrzymało m.in.: około 
134 osób (zasiłki stałe)
552 dzieci (dożywianie)
823 osoby (zasiłek okresowy), 
oprócz tego zasiłki stałe 
wyrównawcze, zasiłki dla osób 
sprawujących opiekę nad 
dziećmi niepełnosprawnymi, 
zasiłki macierzyńskie, składki 
na ubezpieczenia i in.
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WYDATKI GMINY MIEJSKIEJ CHEŁMŻA 2008

Czyli  realizowane zadania, na które miasto  i jego jednostki wydały zebrane 
pieniądze.

I. Rolnictwo i łowiectwo                18.102  zł
W tym: Melioracje                          15.505  zł
           Składki na Izby                         921  zł                                                 
          Pozostałe        1.676  zł                            
        

        
                                                                         

   
II. Transport i łączność                               609.720 zł
  W tym: Zakup usług remontowych            588.975   zł 

          Pozostałe         20.745   zł  

III. Turystyka              49.301 zł

IV. Gospodarka mieszkaniowa                3.441.081 zł
W tym: Podatek od nieruchomości               61.703 zł

  Administrowanie zasobami
           komunalnymi                                2.361.429 zł

 Zakup energii                                  157.592 zł
 Zakup usług remontowych             689.245 zł

          Różne opłaty                                       8.850  zł
          Wydatki inwestycyjne                     106.340 zł
         Kary i odszkodowania       17.646  zł
         Pozostałe                         38.276   zł

V. Działalność usługowa                157.769 zł
Plany zagospodarowania przestrzennego 81.056 zł
Prace geodezyjne i kartograficzne           14.000 zł
Cmentarze     47.557 zł
Pozostałe wydatki     15.156 zł

VI.  Administracja publiczna                   3.458.735 zł
W tym: Rady Miasta                        143.777  zł

    Zadania zlecone z Urzędu Wojew.   161.300  zł
       Urząd Miasta                              2.798.624  zł

 Pozostała działalność                    355.034   zł
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VII. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej             2.200 zł

                                                                   VIII. Bezpieczeństwo publiczne
 i ochrona przeciwpożarowa         299.239 zł

• S
traż Miejska

231.059 zł
      W tym: 

                                                                  Zakupy materiałów i wyposażenia  10.915 zł
                                                        Opłaty za energię elektryczną           3.717  zł
                                                                Zakupy pozostałych usług                 4.276  zł

                                                        Pozostałe opłaty i składki                 2.033  zł
                         Wynagrodzenie i pochodne           192.592  zł

     Telefony   2.663  zł
   Wydatki osobowe   8.187  zł
   Pozostałe   2.251  zł

• Pozostała działalność         68.181 zł

IX. Wydatki związane z poborem podatków
                                     od osób prawnych i fizycznych              142.789 zł  

X. Obsługa długu publicznego                                                            289.681 zł
W tym: Spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek           289.681 zł

XI. Oświata i wychowanie                       9.977.022 zł

                
A/  Gimnazjum     2.772.671  zł

W tym: Wynagrodzenia i pochodne           2.235.166  zł
 Zakupy materiałów i wyposażenia           28.471  zł
 Zakupy pomocy naukowych           16.498 zł

                                            Zakup energii                                          101.643 zł
       Zakup usług zdrowotnych                         1.425   zł

                                           Zakup usług remontowych                            83.375 zł 

Wydatki na Gminną Oświatę to wydatki na utrzymanie takich placówek jak:
Gimnazjum = 455 uczniów –  50 nauczycieli; 3 szkoły podstawowe =  981uczniów 
– 91 nauczycieli;  2 przedszkola = 311 dzieci - 26 nauczycieli. 
Oprócz tego wydatki na utrzymanie Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego 
Oświaty. 
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                                            Zakup pozostałych usług                       171.626 zł  
                                            Internet                                          1.335  zł

   Telefony     2.948  zł
   Różne opłaty              2.199  zł

                                 Pozostałe wydatki                                   6.243  zł 
  ZFŚŚ                          118.525  zł  
  Akcesoria komputerowe             3.217  zł  

B/ Szkoły podstawowe                          5.279.455 zł 
W tym: 
Wynagrodzenia nauczycieli i pochodne   3.980.747  zł
Zakup materiałów i wyposażenia              108.807  zł
Zakup pomocy naukowych i  książek          37.422 zł
Zakupy energii, gazu                              374.687  zł
Usługi remontowe                                      213.445  zł
Zakup usług zdrowotnych                             2.050   zł
Zakup pozostałych usług                        269.941  zł
Różne opłaty i składki                            5.170  zł
Internet           4.382  zł  
Telefony           7.512  zł 
ZFŚŚ       248.840  zł  
Akcesoria komputerowe         12.925  zł  
Wydatki pozostałe                                       13.527  zł  
  
                                                       
C/ Dotacja dla przedszkoli   1.078.932  zł
Wydatki przedszkoli kształtują się na poziomie 1.496.650 zł
W tym:    Wynagrodzenia i pochodne                1.129.911 zł

      Zakupy materiałów i wyposażenia          43.232  zł 
     Zakupy pomocy naukowych                    11.880  zł       
     Zakupy energii i gazu                       48.038  zł
     Zakup usług zdrowotnych                        588  zł
     Zakup usług remontowych                   27.417  zł
     Zakup żywności       123.510  zł
     ZFŚŚ         76.220  zł
     Zakup usług pozostałych         24.896  zł

              Pozostałe                                                 10.958  zł

 D/  Szkoły artystyczne                                                        33.350 zł
 E/  Dokształcanie nauczycieli                                           10.354 zł
F/  Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty       356.237 zł
G/  Pozostała działalność                                                128.116 zł  
H/  Stołówki szkolne                                                       317.907 zł

  XII.  Ochrona zdrowia                                           245.591 zł
W tym: Objęcie aukcji-Szpital Powiatowy sp. z o.o.  20.000 zł
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  Zwalczanie narkomanii                                   6.802  zł
            Przeciwdziałanie alkoholizmowi                   186.133 zł

 w tym:      
Pomoc stowarzyszeniom                    50.000 zł    

          Wynagrodzenia i pochodne          71.425 zł
          Zakup materiałów i wyposażenia         29.820  zł
          Energia           5.478  zł

                    Usługi pozostałe         22.184  zł
                              Pozostałe                      2.613 zł

   Pozostała działalność – Kluby sportowe  2.500 zł
          Izby wytrzeźwień                    30.156 zł

 
                                       XIII.  Pomoc społeczna                  8.298.986 zł
                         W tym:
                                       Ośrodek Pomocy Społecznej          796.512  zł

                           Dożywianie dzieci w szkołach       552.816  zł
                   Świadczenia rodzinne                4.727.285  zł
                   Składki na ubezp. zdrowotne         38.503  zł
                   Zasiłki i pomoc w naturze           987.592  zł
                  Dodatki mieszkaniowe              1.136.866  zł

        Domy pomocy społecznej      59.792  zł
      

XIV.  Polityka społeczna                  195.155 zł
       W tym: Dotacje dla stowarzyszeń                21.000 zł
        Program Operacyjny Kapitał Ludzki         174.155 zł

XV.  Edukacyjna opieka wychowawcza                 598.151 zł
       W tym: Świetlice szkolne          181.739  zł

Pomoc materialna dla uczniów         416.412  zł

XVI. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska            4.054.425  zł
W tym: Gospodarka ściekowa                                            51.529 zł 
Dotacja dla zakładu budżetowego 167.009 zł

Gospodarka odpadami  
7.282 zł
Wydatki na utrzymanie czystości                547.983 zł
Utrzymanie zieleni             
221.956 zł

Różne formy pomocy w 2008 r. 
otrzymało m.in.:  
120 osób (zasiłki stałe)
1.726 osób (dożywianie), w tym:
277 osób – dzieci do 7 roku 
życia
545 osób – uczniowie do 
ukończenia szkoły 
ponadgimnazjalnej
904 osoby – pozostali zgodnie z 
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Oświetlenie ulic, placów i dróg                614.567 zł
Zakup usług pozostałych                          134.897 zł  
Inwestycje, w tym:                   2.288.124 zł  

Targowisko Miejskie                       1.392.002 zł  
Kanalizacja sanitarna i deszczowa               

 592.695 zł 
Budowa szaletu miejskiego 134.369 zł
Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej Wyszyńskiego…  66.398 zł 
Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej Górna … 45.000 zł
Spinka sieci wodociągowej łącząca ul. Reja z ul. Kochanowskiego 23.500 zł
Montaż schodów przy ul. Bydgoskiej 7 34.160 zł 
Pozostałe                21.078 zł

XVII. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego      874.380  zł
W tym : Dotacja dla biblioteki       828.380  zł  
Ochrona i konserwacja zabytków                25.000  zł  
Pozostała działalność w zakresie kultury        21.000  zł

XVIII. Kultura fizyczna i sport                         1.953.597  zł
W tym: Dofinansowanie klubów sportowych       208.000  zł

  Moje boisko – Orlik 2012      1.085.200  zł
Ośrodek Sportu i Turystyki, w tym:                  631.397  zł

Wynagrodzenia i pochodne        234.216  zł
Zakup materiałów i wyposażenia          61.049  zł
Zakup energii          92.313  zł
Podatek od nieruchomości          48.512 zł
Przekształcenie zakładu        140.125 zł
Pozostałe wydatki OSiT          13.485 zł
Zakup usług pozostałych              26.331 zł
Pozostałe wydatki Urzędu         29.000 zł
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Przedstawione  zestawienie  dochodów  i  wydatków  to  tylko  skrócone 

omówienie  wielu  dziedzin,  z  jakimi  wiąże  się  gospodarowanie  finansami  

publicznymi.  Finanse  publiczne  to  bardzo  obszerne  i  skomplikowane 

zagadnienie,  a gromadzenie  i  wydawanie  środków  publicznych  jest  bardzo 

trudną rzeczą, regulowaną i kontrolowaną przez wiele nadrzędnych przepisów 

i rozporządzeń, do których Miasto musi się dostosować.

Ustalanie,  pobieranie  i  odprowadzanie  dochodów  budżetu  następuje  

na zasadach i w terminach wynikających z obowiązujących przepisów, dotacje  

celowe przyznane Miastu na realizację zadań zleconych ustawami muszą być  

wydatkowane  tylko  na  określony  cel,  a  niewykorzystane  w  danym  roku 

podlegają zwrotowi do budżetu państwa.  

Wydatki publiczne mogą być ponoszone na cele i w wysokości ustalonej  

w uchwale budżetowej, powinny one być dokonywane:

- w  sposób  celowy  i  oszczędny,  z  zachowaniem  zasady  uzyskiwania  

najlepszych efektów z danych nakładów,

- w sposób umożliwiający terminową realizację zadań,

- w  wysokości  i  terminach  wynikających  z  wcześniej  zaciągniętych  

zobowiązań.
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Planowane dochody i wydatki Gminy Miasta Chełmży na 2009 rok w skrócie  
przedstawiają się następująco:

Ogółem planowane dochody – 42.394.014,79 zł
Subwencje – 10.842.351,00 zł

Dotacje na zadania zlecone i własne – 7.189.854,00 zł

Wpływy z podatków – 6.703.600,00 zł

Udziały w podatku dochodowym – 4.892.863,00 zł

Wpływy za alkohole – 209.010,00 zł

Wpływy ze sprzedaży mienia – 1.655.096,79

Czynsze, dzierżawy – 2.945.000,00 zł

Wieczyste użytkowanie – 41.000,00 zł

Grzywny, mandaty – 30.000,00 zł

Dotacje rozwojowe – 6.687.600,00 zł

Pozostałe dochody – 1.197.640,00 zł

Ogółem planowane wydatki – 54.771.854,79 zł
Rolnictwo i łowiectwo – 53.500,00 zł

Transport i łączność – 4.740.600,00 zł

Turystyka – 65.000,00 zł

Gospodarka mieszkaniowa – 3.168.000,00 zł

Działalność usługowa – 197.000,00 zł

Administracja publiczna – 4.590.060,00 zł

Urzędy – 2.454,00 zł

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 539.000,00 zł

Dochody od osób prawnych – 115.000,00 zł
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Obsługa długu publicznego – 341.000,00 zł

Różne rozliczenia – 503.000,00 zł

Oświata i wychowanie – 10.980.887,00 zł

Ochrona zdrowia – 209.010,00 zł

Pomoc społeczna – 9.025.560,00 zł

Edukacyjna opieka wychowawcza – 403.814,00 zł

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 16.597.233,00 zł

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.135.600,000 zł

Kultura fizyczna i sport – 2.105.136,79 zł

Urząd  Miasta  Chełmży  przyjmuje  wszystkich  zainteresowanych 
od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7 oo do 15 oo

we wtorek od 8 oo do 16 oo.
  
Wydział Finansowo-Księgowy znajduje się w budynku –
„Duży Ratusz” w pomieszczeniach Nr 5, 6, 7, 9

Kontakt telefoniczny (056) 675-22-91 wew. 32, 37, 39, 56, 57

Szczegółowe  informacje  na  temat  podejmowanych  Uchwał  Rady 
Miasta  i  działalności  urzędu  można  znaleźć  na  naszej  stronie  
internetowej: http:/www.chelmza.pl
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	Szanowni Mieszkańcy
	WYDATKI GMINY MIEJSKIEJ CHEŁMŻA 2007
	Czyli realizowane zadania, na które miasto i jego jednostki wydały zebrane pieniądze.


	I. Rolnictwo i łowiectwo	                 2.875 zł
	W tym: melioracje                               884 zł
	           składki na Izby                         635 zł                                                 
	           pozostałe			      1.356 zł                            
	        
	IV. Gospodarka mieszkaniowa	               2.636.957 zł
	V. Działalność usługowa           	        89.517 zł

	Plany zagospodarowania przestrzennego  40.404 zł
	   VI.  Administracja publiczna                3.113.210  zł
	  W tym:  Rady Miasta                                138.751  zł

	VII. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	            32.941 zł
	                                                                   VIII. Bezpieczeństwo publiczne
	 i ochrona przeciwpożarowa         271.877 zł
	                                                         W tym: 
	                                                        Opłaty za energię elektryczną            2.173 zł
	                                                        Pozostałe opłaty i składki                   4.152 zł


	IX. Wydatki związane z poborem podatków
	       od osób prawnych i fizycznych               122.795 zł                                                                      
		

	X. Obsługa długu publicznego                                                            262.810 zł
	W tym: Spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek            258.310  zł
	                A/  Gimnazjum				    2.832.399 zł
	W tym: Wynagrodzenia i pochodne           2.258.266 zł
		 Zakupy materiałów i wyposażenia	          39.511 zł
	                                            Zakup pozostałych usług  	          	          269.954  zł                                    
	Wynagrodzenia nauczycieli i pochodne   3.682.757  zł

	C/ Dotacja dla przedszkoli			     1.115.888  zł
	Wydatki przedszkoli kształtują się na poziomie  1.318.317 zł
	W tym:    Wynagrodzenia i pochodne                1.022.080  zł

	 D/  Szkoły artystyczne                                                        32.600 zł
	F/  Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty       319.227 zł
	G/  Pozostała działalność                                                122.728 zł  
	 XII.  Ochrona zdrowia	             	195.352 zł
	 
	                                       XIII.  Pomoc społeczna                  9.116.918 zł
	      		                   W tym:
	                                       Ośrodek Pomocy Społecznej          670.044  zł
	Wydatki na utrzymanie czystości	          	     663.310 zł
	Utrzymanie zieleni	   				    156.861  zł
	Pozostała działalność                                        312.852  zł
	Budowa sieci wodociągowych                            48.464  zł  
	Budowa kanalizacji Depczyńskiego, Malewskiego…	               		 					     993.280 zł                                    Targowisko Miejskie		                            21.358 zł        			    Kanalizacja 3-go Maja 	                              154.374  zł                       


	XVII. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   		   757.400  zł
		
	XVI. Kultura fizyczna i sport	                            298.100  zł
	W tym: Dofinansowanie klubów sportowych        196.100  zł


	WYDATKI GMINY MIEJSKIEJ CHEŁMŻA 2008
	Czyli  realizowane zadania, na które miasto  i jego jednostki wydały zebrane pieniądze.


	I. Rolnictwo i łowiectwo	               18.102  zł
	W tym: Melioracje                          15.505  zł
	           Składki na Izby                         921  zł                                                 
	          Pozostałe			       1.676  zł                            
	        
	IV. Gospodarka mieszkaniowa	                3.441.081 zł
	V. Działalność usługowa           	     157.769 zł

	Plany zagospodarowania przestrzennego 81.056 zł
	VI.  Administracja publiczna                   3.458.735 zł
	W tym: Rady Miasta                        143.777  zł

	VII. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	            2.200 zł
	                                                                   VIII. Bezpieczeństwo publiczne
	 i ochrona przeciwpożarowa         299.239 zł
	Straż Miejska			231.059 zł
	      W tym: 
	                                                        Opłaty za energię elektryczną           3.717  zł
	                                                        Pozostałe opłaty i składki                 2.033  zł


	IX. Wydatki związane z poborem podatków
	                                     od osób prawnych i fizycznych              142.789 zł                                                                      
		

	X. Obsługa długu publicznego                                                            289.681 zł
	W tym: Spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek           289.681 zł
	                
	A/  Gimnazjum				    2.772.671  zł
	W tym: Wynagrodzenia i pochodne           2.235.166  zł
		 Zakupy materiałów i wyposażenia	          28.471  zł
	                                            Zakup pozostałych usług  	          	           171.626 zł                                    
	W tym: 

	C/ Dotacja dla przedszkoli			  1.078.932  zł
	Wydatki przedszkoli kształtują się na poziomie 1.496.650 zł
	W tym:    Wynagrodzenia i pochodne                1.129.911 zł

	 D/  Szkoły artystyczne                                                        33.350 zł
	F/  Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty       356.237 zł
	G/  Pozostała działalność                                                128.116 zł  
			
	  			XII.  Ochrona zdrowia	                                          245.591 zł
	 
	                                       XIII.  Pomoc społeczna                  8.298.986 zł
	      		                   W tym:
	                                       Ośrodek Pomocy Społecznej          796.512  zł

	XIV.  Polityka społeczna              		    195.155 zł
	       W tym: Dotacje dla stowarzyszeń	                21.000 zł

	XV.  Edukacyjna opieka wychowawcza                 598.151 zł
	       W tym: Świetlice szkolne			         181.739  zł
	Wydatki na utrzymanie czystości	          	     547.983 zł
	Oświetlenie ulic, placów i dróg           	     614.567 zł
	Zakup usług pozostałych		                         134.897 zł  
	Inwestycje, w tym:	 	               		  2.288.124 zł                                    Targowisko Miejskie		                      1.392.002 zł        Kanalizacja sanitarna i deszczowa 	              				 592.695 zł 
	Budowa szaletu miejskiego							134.369 zł
	Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej Wyszyńskiego…		 66.398 zł 


	XVII. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   		   874.380  zł
	XVIII. Kultura fizyczna i sport	                        1.953.597  zł
	W tym: Dofinansowanie klubów sportowych       208.000  zł
		  		Moje boisko – Orlik 2012		  	   1.085.200  zł
	Ośrodek Sportu i Turystyki, w tym:           	       631.397  zł




