
UCHWAŁA NR XXXIX/278/10  

RADY MIEJSKIEJ CHEŁM śY 

z dnia 26 maja 2010 r. 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2010 rok.  
 
      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 

984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 

2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i 

Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 

138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 

52, poz. 420 i Nr 157, poz.1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146), art. 211, 212, 214, 215, 

222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, 

poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146) oraz art. 166, 166a ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. 

o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, 

poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, 

poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984, z 

2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 

2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619 i Nr 79, poz. 666, Nr 157, poz. 1241 i 

Nr 161, poz. 1277) w związku z art. 121, ust. 4, 5 i 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepi-

sy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 oraz Nr 219, poz. 

1706) uchwala się, co następuje: 

 
§ 1. W uchwale Nr XXXV/227/09 Rady Miejskiej ChełmŜy z dnia 30 grudnia 2009 r. 

w sprawie budŜetu miasta na 2010 rok zmienioną: 

-  uchwałą Nr XXXVI/248/10 Rady Miejskiej ChełmŜy z dnia 1 lutego 2010 r. zmieniającą 

uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2010 rok, 

- zarządzeniem Nr 31/FK/10 Burmistrza Miasta ChełmŜy z dnia 1 marca 2010 r.  

zmieniającym uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2010 rok, 

-  uchwałą Nr XXXVII/255/10 Rady Miejskiej ChełmŜy z dnia 11 marca 2010 r. zmieniającą 

uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2010 rok, 

- zarządzeniem Nr 52/FK/10 Burmistrza Miasta ChełmŜy z dnia 29 marca 2010 r.  

zmieniającym uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2010 rok, 

- zarządzeniem Nr 53/FK/10 Burmistrza Miasta ChełmŜy z dnia 31 marca 2010 r.  

zmieniającym uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2010 rok, 



- zarządzeniem Nr 53a/FK/10 Burmistrza Miasta ChełmŜy z dnia 31 marca 2010 r.  

zmieniającym uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2010 rok, 

- uchwałą Nr XXXVIII/263/10 Rady Miejskiej ChełmŜy z dnia 28 kwietnia 2010 r.  

zmieniającą uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2010 rok, 

- zarządzeniem Nr 72/FK/10 Burmistrza Miasta ChełmŜy z dnia 5 maja 2010 r.  

zmieniającym uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2010 rok, wprowadza się następujące 

zmiany: 

1) w § 1 dochody w kwocie -   39.886.898,00 

    zastępuje się kwotą -   39.912.366,00 

    w tym:    

a) dochody bieŜące w kwocie      -   32.470.666,22 

     zastępuje się kwotą -   32.496.134,22 

     b) dochody majątkowe pozostają w kwocie -     7.416.231,78 

2) w § 2 wydatki w kwocie   -   49.290.502,00 

    zastępuje się kwotą   -   49.315.970,00 

    w tym: 

    a) wydatki bieŜące w kwocie -   36.231.229,00 

        zastępuje się kwotą -   36.256.697,00 

    b) wydatki majątkowe pozostają w kwocie  -   13.059.273,00 

        w tym: 

        - inwestycyjne pozostają w kwocie -   13.037.273,00 

3) w § 3 deficyt budŜetowy pozostaje w kwocie - 9.403.604,00 

 

§ 2. Zmiany, o których mowa w § 1 określają załączniki od Nr 1 do Nr 13 do niniejszej 

uchwały. 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta ChełmŜy. 

 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w drodze obwieszczenia i wchodzi w Ŝycie z dniem  

podjęcia.   

 
  Przewodniczący Rady  

Miejskiej  
 
 

               Janusz Kalinowski



 
 
               Załącznik Nr 1 

do uchwały Nr XXXIX/278/10 
Rady Miejskiej ChełmŜy 
z dnia 26 maja 2010 r. 

 
 

Zmiany w planie dochodów budŜetowych na 2010 rok. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Dział Rozdział § Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie 
Plan po            

zmianach 

010   Rolnictwo i łowiectwo - - 677 677 

 01095  Pozostała działalność - - 677 677 

  2010 

Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na re-
alizację zadań bieŜących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 
(związkom gmin) ustawami 

- - 677 677 

630   Turystyka 1.666.704,78 1.666.704,78 1.666.704,78 1.666.704,78 

 63095  Pozostała działalność 1.666.704,78 1.666.704,78 1.666.704,78 1.666.704,78 

  6207 

Dotacje celowe w ramach programów finansowa-
nych z udziałem środków europejskich oraz środ-
ków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 
pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŜetu 
środków europejskich 

- - 1.666.704,78 1.666.704,78 

  6208 Dotacje rozwojowe 1.666.704,78 1.666.704,78 - - 

751   Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 

- - 12.791 12.791 

 75107  Wybory na Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej - - 12.791 12.791 

  2010 

Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na re-
alizację zadań bieŜących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 
(związkom gmin) ustawami 

- - 12.791 12.791 



801   Oświata i wychowanie 300.000 300.000 300.000 300.000 

 80195  Pozostała działalność 300.000 300.000 300.000 300.000 

  6207 

Dotacje celowe w ramach programów finansowa-
nych z udziałem środków europejskich oraz środ-
ków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 
pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŜetu 
środków europejskich 

- - 300.000 300.000 

  6208 Dotacje rozwojowe 300.000 300.000 - - 

853   Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 200.000 200.000 200.000 200.000 

 85395  Pozostała działalność 200.000 200.000 200.000 200.000 

  2007 

Dotacje celowe w ramach programów finansowa-
nych z udziałem środków europejskich oraz środ-
ków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 
pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŜetu 
środków europejskich 

- - 188.000 188.000 

  2009 

Dotacje celowe w ramach programów finansowa-
nych z udziałem środków europejskich oraz środ-
ków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 
pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŜetu 
środków europejskich 

- - 12.000 12.000 

  2008 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie 
Wspólnej Polityki Rolnej 

188.000 188.000 - - 

  2009 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie 
Wspólnej Polityki Rolnej 

12.000 12.000 - - 

900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4.290.000 4.290.000 4.290.000 4.290.000 

 90095  Pozostała działalność 4.290.000 4.290.000 4.290.000 4.290.000 

  6207 

Dotacje celowe w ramach programów finansowa-
nych z udziałem środków europejskich oraz środ-
ków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 
pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŜetu 
środków europejskich 

- - 4.290.000 4.290.000 

  6208 Dotacje rozwojowe 4.290.000 4.290.000 - - 



921   Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 64.000 - 12.000 76.000 

 92116  Biblioteki 64.000 - 12.000 76.000 

  2320 

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bie-
Ŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) 
między jednostkami samorządu  
terytorialnego 

64.000 - 12.000 76.000 

Ogółem 6.520.704,78 6.456.704,78 6.482.172,78 6.546.172,78 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
               Załącznik Nr 2 
               do uchwały Nr XXXIX/278/10 

Rady Miejskiej ChełmŜy 
z dnia 26 maja 2010 r. 

 
Zmiany w planie wydatków budŜetowych na 2010 rok. 

                                                                                                                                                                 

Dział Rozdział § Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie 
Plan po            

zmianach 

010   Rolnictwo i łowiectwo - - 677 677 

 01095  Pozostała działalność - - 677 677 

  4430  RóŜne opłaty i składki  - - 662,93 662,93 

  4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu  
drukarskiego i urządzeń kserograficznych  

- - 14,07 14,07 

630   Turystyka 1.666.704,78 1.666.704,78 1.666.704,78 1.666.704,78 

 63095  Pozostała działalność 1.666.704,78 1.666.704,78 1.666.704,78 1.666.704,78 

  6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych - - 1.666.704,78 1.666.704,78 

  6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych 1.666.704,78 1.666.704,78 - - 

751   Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 

- - 12.791 12.791 

 75107  Wybory na Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej - - 12.791 12.791 

  4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia - - 5.000 5.000 

  4300 Zakup usług pozostałych - - 5.000 5.000 

  4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu  
drukarskiego i urządzeń kserograficznych  

- - 2.791 2.791 

758   RóŜne rozliczenia 834.000 42.000 96.343 888.343 

 75814  RóŜne rozliczenia finansowe - - 96.343 96.343 



  4560 

Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych nie-
zgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naru-
szeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, 
pobranych nienaleŜnie lub w nadmiernej wysokości 

- - 3.900 3.900 

  4980 Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską   92.423 92.423 

 75818  Rezerwy ogólne i celowe 834.000 42.000 - 792.000 

  4810 Rezerwy 834.000 42.000 - 792.000 

801   Oświata i wychowanie 300.000 300.000 300.000 300.000 

 80195  Pozostała działalność 300.000 300.000 300.000 300.000 

  6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych - - 300.000 300.000 

  6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych 300.000 300.000 - - 

852   Pomoc społeczna 1.245.000 54.343 - 1.190.657 

 85215  Dodatki mieszkaniowe 1.245.000 54.343 - 1.190.657 

  3110 Świadczenia społeczne 1.245.000 54.343 - 1.190.657 

853   Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 188.000 188.000 188.000 188.000 

 85395  Pozostała działalność 188.000 188.000 188.000 188.000 

  4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników  - - 35.720 35.720 

  4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników  35.720 35.720 - - 

  4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne  - - 11.750 11.750 

  4048 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11.750 11.750 - - 

  4117 Składki na ubezpieczenie społeczne  - - 14.570 14.570 

  4118 Składki na ubezpieczenie społeczne  14.570 14.570 - - 

  4127 Składki na Fundusz Pracy  - - 1.880 1.880 

  4128 Składki na Fundusz Pracy 1.880 1.880 - - 

  4177 Wynagrodzenia bezosobowe  - - 56.400 56.400 



  4178 Wynagrodzenia bezosobowe 56.400 56.400 - - 

  4217 Zakup materiałów i wyposaŜenia  - - 1.880 1.880 

  4218 Zakup materiałów i wyposaŜenia 1.880 1.880 - - 

  4307 Zakup usług pozostałych  - - 65.800 65.800 

  4308 Zakup usług pozostałych 65.800 65.800 - - 

900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4.290.000 4.290.000 4.290.000 4.290.000 

 90095  Pozostała działalność 4.290.000 4.290.000 4.290.000 4.290.000 

  6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych - - 4.290.000 4.290.000 

  6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych 4.290.000 4.290.000 - - 

926   Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.050.000 - 12.000 1.062.000 

 92116  Biblioteki 1.050.000 - 12.000 1.062.000 

  2480 Dotacja podmiotowa z budŜetu dla samorządowej  
instytucji kultury  

1.050.000 - 12.000 1.062.000 

Ogółem 9.573.704,78 6.541.047,78 6.566.515,78 9.599.172,78 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Załącznik Nr 3 
do uchwały Nr XXXIX/278/10 
Rady Miejskiej ChełmŜy 
z dnia 26 maja 2010 r. 

 
Zmiany w planie dochodów zleconych na 2010 rok. 

                                                                                                                                                                                                                                                                 

Dział Rozdział § Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie 
Plan po            

zmianach 

010   Rolnictwo i łowiectwo - - 677 677 

 01095  Pozostała działalność - - 677 677 

  2010 

Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na re-
alizację zadań bieŜących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 
(związkom gmin) ustawami 

- - 677 677 

751   Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 

- - 12.791 12.791 

 75107  Wybory na Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej - - 12.791 12.791 

  2010 

Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na re-
alizację zadań bieŜących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 
(związkom gmin) ustawami 

- - 12.791 12.791 

Ogółem - - 13.468 13.468 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
               Załącznik Nr 4 

do uchwały Nr XXXIX/278/10 
Rady Miejskiej ChełmŜy 
z dnia 26 maja 2010 r. 

 
Zmiany w planie wydatków zleconych na 2010 rok. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Dział Rozdział § Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie 
Plan po            

zmianach 

010   Rolnictwo i łowiectwo - - 677 677 

 01095  Pozostała działalność - - 677 677 

  4430  RóŜne opłaty i składki  - - 662,93 662,93 

  4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu  
drukarskiego i urządzeń kserograficznych  

- - 14,07 14,07 

751   Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 

- - 12.791 12.791 

 75107  Wybory na Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej - - 12.791 12.791 

  4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia - - 5.000 5.000 

  4300 Zakup usług pozostałych - - 5.000 5.000 

  4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu  
drukarskiego i urządzeń kserograficznych  

- - 2.791 2.791 

Ogółem - - 13.468 13.468 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
Załącznik Nr 5 
do uchwały Nr XXXIX/278/10 
Rady Miejskiej ChełmŜy 
z dnia 26 maja 2010 r. 

 
 

Zmiany w planie dochodów związanych z realizacją zadań w drodze porozumień między  

jednostkami samorządu terytorialnego na 2010 rok. 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                     

Dział Rozdział § Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie 
Plan po            

zmianach 

926   Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 64.000 - 12.000 76.000 

 92116  Biblioteki 64.000 - 12.000 76.000 

  2320 

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bie-
Ŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) 
między jednostkami samorządu  
terytorialnego 

64.000 - 12.000 76.000 

Ogółem 64.000 - 12.000 76.000 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
               Załącznik Nr 6 

do uchwały Nr XXXIX/278/10 
Rady Miejskiej ChełmŜy 
z dnia 26 maja 2010 r. 

 
 

Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań w drodze porozumień między  

jednostkami samorządu terytorialnego na 2010 rok. 

 
                                                                                                                                                                                                                                          

Dział Rozdział § Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie 
Plan po            

zmianach 

926   Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 64.000 - 12.000 76.000 

 92116  Biblioteki 64.000 - 12.000 76.000 

  2480 Dotacja podmiotowa z budŜetu dla samorządowej  
instytucji kultury  

64.000 - 12.000 76.000 

Ogółem 64.000 - 12.000 76.000 

 
 
 

 



UZASADNIENIE 
 
do uchwały Nr XXXIX/278/10 Rady Miejskiej ChełmŜy z dnia 26 maja 2010 r.  

zmieniającej uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2010 rok. 

 
 Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwo-

ści rady gminy naleŜy między innymi uchwalanie budŜetu gminy oraz zgodnie z art. 211 ust. 4 

ustawy o finansach publicznych uchwała budŜetowa stanowi podstawę gospodarki finansowej 

jednostki samorządu terytorialnego w roku budŜetowym. 

1. Wojewoda Kujawsko – Pomorski, decyzją z dnia 10 maja 2010 r. Nr WFB.I.3051-31/10/99 

zwiększył plan dotacji celowych na 2010 rok w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, roz-

dział 01095 – Pozostała działalność § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa 

na realizację zadań bieŜących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę 677,00 z przeznaczeniem na zwrot części  

podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji 

rolnej przez producentów rolnych z województwa kujawsko – pomorskiego oraz na pokry-

cie kosztów postępowania poniesionych z tego tytułu, w pierwszym okresie płatniczym 

2010 r. Zmian dokonano równieŜ po stronie wydatków wprowadzając § 4430 – RóŜne  

opłaty i składki na kwotę 662,93 oraz § 4740 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 

drukarskiego i urządzeń kserograficznych na kwotę 14,07. 

2. Zgodnie z decyzją nr 3/10 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu  

z dnia 14 maja 2010 r. przyznana została dotacja na 2010 rok na zadania zlecone gminom  

z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadze-

niem wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 

2010 r. według następującej klasyfikacji: 751 - Urzędy naczelnych organów władzy pań-

stwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75107 - Wybory na Prezy-

denta Rzeczpospolitej Polskiej § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na  

realizację zadań bieŜących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

gminie (związkom gmin) ustawami na kwotę 12.791,00 z podziałem na głosowanie 

20.06.2010 r. – 8.662,00 oraz 04.07.2010 r. – 4.129,00. Po stronie wydatków utworzono  

następujące § 4210 – Zakup materiałów i wyposaŜenia na kwotę 5.000,00, § 4300 – Zakup 

usług pozostałych – 5.000,00 oraz § 4740 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 

drukarskiego i urządzeń kserograficznych na kwotę 2.791,00. 

3. Instytucja WdraŜająca w związku z kontrolą procedur zawierania umów dotyczącą postępo-

wania o udzielenie zamówienia publicznego na Wykonanie kompletnej dokumentacji  



projektowo – kosztorysowej dotyczącej Budowy sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej 

wraz z przykanalikami dla terenów przyległych ulic: - pr. 1 – „Kościuszki, Głowackiego,  

Reja, Turystyczna”, - pr. 2 – „Trakt, Chełmińskie Przedmieście, Buczka, Górna”, - pr. 3 – 

„Wyszyńskiego, Bydgoska, Frelichowskiego i Owocowa” stwierdziła wystąpienie przesła-

nek, o których mowa w § 17 ust. 2 umowy o dofinansowanie nr POIS.01.01.00-00-50/08-00 

z 10.06.2009 projektu pn. „Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej mia-

sta ChełmŜy” co odpowiada art. 211 ust. 1 pkt 2 Ustawy o finansach publicznych z dnia 30 

czerwca 2005 r. Na podstawie uchwały nr 23/10 Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochro-

ny Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z dnia 12 maja 2010 r. i ustawy o finansach 

publicznych Beneficjent jest zobowiązany do zwrotu kwoty w wysokości 92.442,05 (wkład 

UE) i odsetek w wysokości 3.900,00. W związku z powyŜszym w dziale 758 – RóŜne rozli-

czenia wprowadzono rozdział 75814 – RóŜne rozliczenia finansowe oraz § 4560 i § 4980. 

Środki na ten cel pozyskano z działu 758 – RóŜne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy 

ogólne i celowe § 4810 – Rezerwy zmniejszenie o 42.000,00 oraz z działu 852 – Pomoc 

społeczna, rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe § 3110 – Świadczenia społeczne, który  

pomniejszono o kwotę 54.243,00 tj. do 1.190.657,00. 

4. Zgodnie z pismem nr EK – 3011-1-3/2010 z dnia 24 maja 2010 r. Starostwo Powiatowe  

w Toruniu informuje, Ŝe uchwałą nr 113/10 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 21 maja 

2010 r. zostały zwiększone wydatki budŜetowe na 2010 rok w dziale 921 – Kultura i ochro-

na dziedzictwa narodowego, rozdział 92116 – Biblioteki. PowyŜsze środki zwiększono  

w § 2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŜące realizowane na podsta-

wie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o 12.000,00 tj. do 

kwoty 76.000,00. Po stronie wydatków zwiększono § 2480 - Dotacja podmiotowa z budŜetu 

dla samorządowej instytucji kultury do kwoty 1.062.000,00. PowyŜszą kwotę dotacji  

przeznacza się na wynagrodzenie dla kapelmistrza i instruktora Powiatowej i Miejskiej  

Orkiestry Dętej zgodnie z zawartym Aneksem Nr 3/2010 z dnia 25 lutego 2010 r. do Poro-

zumienia zawartego w dniu 30 czerwca 1999 r. pomiędzy Zarządem Powiatu Toruńskiego  

a Burmistrzem Miasta ChełmŜy w sprawie powierzenia Powiatowej Miejskiej Bibliotece  

Publicznej w ChełmŜy zadań powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu toruńskiego. 

5. W związku z planowanym przystąpieniem do projektu kluczowego „e-Usługi –  

e-Organizacja – Pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych woje-

wództwa kujawsko – pomorskiego”, wprowadzono do budŜetu zadanie inwestycyjne pod 

nazwą „Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów od I do III szkół podstawowych woje-

wództwa kujawsko – pomorskiego” na kwotę 65.000,00. Zadanie to zostało wykazane  



w wieloletnim planie inwestycyjnym w roku 2011. Poziom dofinansowania z Regionalnego 

Programu Operacyjnego to 75% wartości zestawu tablic, a wkład własny jednostki nie prze-

kroczy poziomu 25%. Liczba oddziałów klas I-III chełmŜyńskich szkół podstawowych  

wynosi 20.  

5. Zgodnie z pismem z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Departament Zarządzania Euro-

pejskimi Funduszami Społecznymi DZF-IX-82250-33-JŚ/10, NK 36275/10 oraz wejściem 

w Ŝycie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej 

klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących 

ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207) wprowadzono konieczność stosowania do 

paragrafów w zakresie budŜetu środków europejskich czwartej cyfry „7”. W związku z po-

wyŜszym zamiast ostatniej cyfry „8” wprowadzono „7”. Oprócz tego uległa zmianie nazwa 

paragrafów: 620 – Dotacje rozwojowe i 200 – Dotacje rozwojowe oraz środki na finanso-

wanie Wspólnej Polityki Rolnej na „Dotacje celowe w ramach programów finansowanych  

z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz 

ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŜetu środków europejskich”. 

6. W związku z podjęciem uchwały Nr XXXVIII/266/10 Rady Miejskiej ChełmŜy z dnia 28 

kwietnia 2010 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w Europejskim Banku 

Inwestycyjnym na sfinansowanie zadań inwestycyjnych, gdzie kredyt będzie udzielany  

w następujących transzach: w roku 2010: 1.700.000,00 zł, w roku 2011: 5.600.000,00 zł,  

w roku 2012: 1.420.000,00 zł, w roku 2013: 480.000,00 zł zostały zaktualizowane załączni-

ki dotyczące Planowanych spłat zobowiązań na 2010 rok i lata następne (załącznik nr 9 do 

niniejszej uchwały) oraz Prognozowane kwoty długu na 2010 rok i lata następne (załącznik 

nr 10 do niniejszej uchwały). W załączniku przedstawiającym przychody i rozchody budŜe-

tu na 2010 rok wprowadzono plan do stronie przychodów w § 903 - PoŜyczki na finanso-

wanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budŜetu UE w kwocie 

3.800.000,00 oraz po stronie rozchodów w § 963 - Spłaty poŜyczek otrzymanych na finan-

sowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budŜetu UE równieŜ  

w kwocie 3.800.000,00. Przedstawiona zmiana dotyczy zaciągnięcia poŜyczki płatniczej  

w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizowane  

z udziałem środków pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej inwestycję pod nazwą  

„Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta ChełmŜy”. 


