
 

 

 

UCHWAŁA NR XI/76/11 

RADY MIEJSKIEJ CHEŁM śY 

z dnia 1 grudnia 2011 r. 

 
 
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy 

miasta ChełmŜy na lata 2011-2025. 

 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 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, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230  

i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 

217, poz. 1281) oraz art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, 

Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726) uchwala się, co następuje: 

 
     § 1. W uchwale Nr V/24/11 Rady Miejskiej ChełmŜy z dnia 3 lutego 2011 r. w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta ChełmŜy na lata 2011-2025, 

zmienionej zarządzeniem Nr 23/FK/11 Burmistrza Miasta ChełmŜy z dnia 18 lutego 2011 r., 

uchwałą Nr VII/37/11 Rady Miejskiej ChełmŜy z dnia 19 maja 2011 r. oraz uchwałą Nr 

X/63/11 Rady Miejskiej ChełmŜy z dnia 27 października 2011 r., załączniki Nr 1 i Nr 2 

otrzymują brzmienie jak załączniki do niniejszej uchwały. 

      
 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 
     

§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady  
Miejskiej  
 
 

               Janusz Kalinowski 

   



 

 

UZASADNIENIE 
 
do uchwały Nr XI/76/11 Rady Miejskiej ChełmŜy z dnia 1 grudnia 2011 r. zmieniającej 
uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta 
ChełmŜy na lata 2011-2025. 
 
   W uchwale Nr V/24/11 Rady Miejskiej ChełmŜy z dnia 3 lutego 2011 r. w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta ChełmŜy na lata 2011-2025, 

zmienionej zarządzeniem Nr 23/FK/11 Burmistrza Miasta ChełmŜy z dnia 18 lutego 2011 r., 

uchwałą Nr VII/37/11 Rady Miejskiej ChełmŜy z dnia 19 maja 2011 r. oraz uchwałą Nr 

X/63/11 Rady Miejskiej ChełmŜy z dnia 27 października 2011 r., w załączniku Nr 1: 

1) W związku ze zmianą załącznika Nr 2 dokonano zmian kwot w: 

a) pozycji 2e – wydatki bieŜące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp: 

− w 2011 roku zmniejszyły się z kwoty 2.726.603,43 do kwoty 2.660.732,43,  

− w 2012 roku zwiększyły się z kwoty 2.688.726,25 do kwoty 2.698.566,25  

b) pozycji 10a – wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp: 

− w 2011 roku wydatki majątkowe objęte limitem zmniejszyły się z kwoty 

6.861.092,08 do kwoty 6.826.612,08,  

− w 2012 roku wydatki majątkowe objęte limitem zmniejszyły się z kwoty 

1.491.860,82 do kwoty 1.442.594,20,  

− w 2013 roku wydatki majątkowe objęte limitem zmniejszyły się z kwoty 

721.120,50 do kwoty 600.897,34,  

− w 2014 roku wydatki majątkowe objęte limitem zwiększyły się z kwoty 

100.000,00 do kwoty 329.600,43.  

2) Dokonano zmiany w przychodach (nowozaciąganych kredytach i poŜyczkach) w latach: 

a) w 2011 roku ogólna kwota przychodów pozostała bez zmian, natomiast dokonano 

zmian w zakresie kwot poszczególnych kredytów i poŜyczek: 

− w związku z podpisaniem w dniu 13.10.2011 r. umowy poŜyczki Nr 

PT11023/OW-in z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Toruniu na kwotę 321.385,00 zł na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. 

„Budowa zlewni ścieków z placem manewrowym dla wozów asenizacyjnych” 

wprowadzono ją zamiast wcześniej planowanej poŜyczki 322.000,00,  

− w związku z przedłuŜeniem terminu zakończenia realizacji projektu i 

wprowadzeniem zmian w strukturze finansowania inwestycji pn. „Budowa i 

modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta ChełmŜy” realizowanej w 

ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, kwota poŜyczki 

płatniczej 344.602,39 została zwiększona do kwoty 421.829,02, 



 

 

− kwotę transzy kredytu na 2011 rok z umowy kredytu ze środków poŜyczki 

Europejskiego Banku Inwestycyjnego Nr 10/1883 zwiększono z kwoty 

2.384.496,03 do kwoty 2.429.235,63, 

− kwota kredytu pozostałego do zaciągnięcia w 2011 roku zmniejszyła się z kwoty 

121.384,48 do kwoty 33,25. 

b) w 2012 roku kwota przychodów w wyniku zwiększenia transzy kredytu z umowy 

kredytu ze środków poŜyczki Europejskiego Banku Inwestycyjnego Nr 10/1883, 

zwiększyła się z kwoty 132.736,73 do kwoty 466.766,20, 

c) w 2013 roku kwota przychodów w wyniku zmniejszenia transzy kredytu z umowy 

kredytu ze środków poŜyczki Europejskiego Banku Inwestycyjnego Nr 10/1883, 

zmniejszyła się z kwoty 4.982.767,24 do kwoty 4.603.998,17. 

3) Dokonano zmiany kwoty rozchodów zmniejszających dług w latach: 

a) w 2012 roku – zwiększyła się z kwoty 3.077.590,74 do kwoty 3.210.705,21, 

b) w 2013 roku – zwiększyła się z kwoty 2.895.764,25 do kwoty 2.904.693,58, 

c) w 2014 roku – zmniejszyła się z kwoty 2.610.806,00 do kwoty 2.579.273,85, 

d) w 2015 roku – zmniejszyła się z kwoty 2.986.040,04 do kwoty 2.829.682,87, 

e) w 2016 roku – zwiększyła się z kwoty 3.327.734,77 do kwoty 3.329.879,11, 

f) w 2017 roku – zwiększyła się z kwoty 1.844.340,63 do kwoty 1.899.787,46, 

g) w 2018 roku – zwiększyła się z kwoty 1.282.503,57 do kwoty 1.338.854,56, 

h) w 2019 roku – zmniejszyła się z kwoty 1.040.640,15 do kwoty 963.366,91, 

i) w 2020 roku – zwiększyła się z kwoty 788.323,00 do kwoty 828.420,00, 

j) w 2021 roku – zwiększyła się z kwoty 788.323,00 do kwoty 828.420,00, 

k) w 2022 roku – zwiększyła się z kwoty 788.323,00 do kwoty 828.420,00, 

l) w 2023 roku – zwiększyła się z kwoty 788.323,00 do kwoty 828.420,00, 

m) w 2024 roku – zwiększyła się z kwoty 788.323,00 do kwoty 828.420,00, 

n) w 2025 roku – zwiększyła się z kwoty 788.322,54 do kwoty 552.274,54. 

w wyniku zmiany kwot spłat n/w poŜyczek i kredytów: 

a) z powodu podpisania umowy poŜyczki Nr PT11023/OW-in na kwotę 321.385,00 

zmianie uległy kwoty spłat i wynoszą one: 

− w 2012 roku – 25.710,00, 

− w 2013 roku – 51.420,00, 

− w 2014 roku – 51.420,00, 

− w 2015 roku – 51.420,00, 

− w 2016 roku – 44.999,50, 

− w 2017 roku – 57.840,50, 



 

 

− w 2018 roku – 38.575,00, 

b) w wyniku zwiększenia kwoty poŜyczki płatniczej do kwoty 421.829,02, spłata w 2012 

roku zwiększyła się takŜe do kwoty 421.829,02, 

c) spłata kredytu z umowy kredytu ze środków poŜyczki Europejskiego Banku 

Inwestycyjnego Nr 10/1883 zmieniła się w latach: 

− w 2015 roku zmniejszyła się do 207.105,00, 

− w latach 2016-2024 zwiększyła się do kwoty 828.420,00, 

− w 2025 roku zmniejszyła się do kwoty 552.274,54, 

d) wprowadzono spłatę kredytu 1.771.220,05 zgodną z umową Nr 34/13/11/11: 

− w 2012 roku – 55.114,24, 

− w 2013 roku – 263.526,48, 

− w 2014 roku – 263.526,49, 

− w 2015 roku – 263.526,47, 

− w 2016 roku – 263.526,49, 

− w 2017 roku – 263.526,48, 

− w 2018 roku – 263.526,49, 

− w 2019 roku – 134.946,91, 

e) spłata kredytu pozostałego do zaciągnięcia w 2011 roku wynosi 33,25 w 2012 roku. 

4) W związku z powyŜszymi zmianami zmianie uległa kwota długu w latach: 

a) w 2012 roku – zwiększyła się z kwoty 15.734.999,71 do kwoty 15.935.914,71, 

b) w 2013 roku – zmniejszyła się z kwoty 17.822.002,70 do kwoty 17.635.219,30, 

c) w 2014 roku – zmniejszyła się z kwoty 15.211.196,70 do kwoty 15.055.945,45, 

d) w 2015 roku – zwiększyła się z kwoty 12.225.156,66 do kwoty 12.226.262,58, 

e) w 2016 roku – zmniejszyła się z kwoty 8.897.421,89 do kwoty 8.896.383,47, 

f) w 2017 roku – zmniejszyła się z kwoty 7.053.081,26 do kwoty 6.996.596,01, 

g) w 2018 roku – zmniejszyła się z kwoty 5.770.577,69 do kwoty 5.657.741,45, 

h) w 2019 roku – zmniejszyła się z kwoty 4.729.937,54 do kwoty 4.694.374,54, 

i) w 2020 roku – zmniejszyła się z kwoty 3.941.614,54 do kwoty 3.865.954,54, 

j) w 2021 roku – zmniejszyła się z kwoty 3.153.291,54 do kwoty 3.037.534,54, 

k) w 2022 roku – zmniejszyła się z kwoty 2.364.968,54 do kwoty 2.209.114,54, 

l) w 2023 roku – zmniejszyła się z kwoty 1.576.645,54 do kwoty 1.380.694,54, 

m) w 2024 roku – zmniejszyła się z kwoty 788.322,54 do kwoty 552.274,54. 

5) W związku z w/w zmianami zmianie uległy wskaźniki: 

a) relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach 

publicznych (bez wyłączeń i po wyłączeniach) – max 15%: 



 

 

− w 2012 roku zwiększyła się z 7,91% do 8,21%, 

− w 2013 roku zwiększyła się z 7,60% do 7,62%, 

b) relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach 

publicznych (bez wyłączeń i po wyłączeniach) – max 60%: 

− w 2012 roku zwiększyła się z 35,70% do 36,16%, 

− w 2013 roku zmniejszyła się z 41,28% do 40,84%, 

c) relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (bez wyłączeń i po wyłączeniach) – spłata rat kredytów i poŜyczek + 

odsetki / dochody ogółem: 

− w 2012 roku – zwiększyła się z 7,91% do 8,21%, 

− w 2013 roku – zwiększyła się z 7,60% do 7,62%, 

− w 2014 roku – zmniejszyła się z 7,51% do 7,43%, 

− w 2015 roku – zmniejszyła się z 8,14% do 7,76%, 

− w 2017 roku – zwiększyła się z 5,27% do 5,41%, 

− w 2018 roku – zwiększyła się z 3,73% do 3,87%, 

− w 2019 roku – zmniejszyła się z 3,06% do 2,88%, 

− w 2020 roku – zwiększyła się z 2,29% do 2,39%, 

− w 2021 roku – zwiększyła się z 2,16% do 2,25%, 

− w 2022 roku – zwiększyła się z 2,06% do 2,15%, 

− w 2023 roku – zwiększyła się z 1,93% do 2,02%, 

− w 2024 roku – zwiększyła się z 1,88% do 1,97%, 

− w 2025 roku – zmniejszyła się z 1,78% do 1,28%. 

Relacje z art. 169 i 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych będzie 

nadal zachowana w latach 2011-2013, a relacja art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 

finansach publicznych będzie nadal zachowana od 2014 roku do 2025 roku. 

6) Pomimo wprowadzenia zmian do budŜetu miasta na 2011 rok w zakresie dochodów i 

wydatków, nie zaszła konieczność wprowadzenia ich do Wieloletniej Prognozy 

Finansowej, poniewaŜ art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

pozostał zachowany. 

 W załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany: 

I. W prognozie wieloletnich programów, projektów lub zadań związanych z programami 

realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 

W przedsięwzięciu pn. „Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-

Pomorskiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa 1. Rozwój infrastruktury technicznej w 

ramach działania 1.1. Infrastruktura drogowa ("Budowa dróg publicznych w ChełmŜy: 



 

 

etap I - Budowa ul. Kościuszki w ChełmŜy  na odcinku od Lecznicy Zwierząt do granicy 

miasta oraz etap II - Rewitalizacja strefy śródmiejskiej ChełmŜy w części zlokalizowanej 

przy Jeziorze ChełmŜyńskim od ul. Tumskiej do ul.  Toruńskiej - etap III: modernizacja 

ul. Tumskiej")” zmniejszono limit wydatków na 2011 rok z kwoty 302.260,00 do kwoty 

260.957,45, tj. o kwotę 41.302,55. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań na lata 

2011-2012 zmniejszył się z kwoty 1.299.103,82 do 1.257.801,27, tj. o kwotę 41.302,55.  

II.  W prognozie wieloletnich pozostałych programów, projektów lub zadań: 

1) W związku z podpisaniem w dniu 18.10.2011 r. Aneksu Nr 1 do porozumienia zawartego 

w dniu 12.11.2010 r. w Toruniu pomiędzy Powiatem Toruńskim a Miastem ChełmŜa, w 

przedsięwzięciu pn. „Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez 

wybudowanie dróg rowerowych trasa: Toruń-ChełmŜa z odgałęzieniem do m. 

Kamionki Małe”  dokonano zmiany planu wydatków na lata 2011-2013 i wprowadzono 

plan wydatków na 2014 rok: 

a) w 2011 roku – zwiększono plan z kwoty 24.930,00 do kwoty 31.752,55, 

b) w 2012 roku – zmniejszono plan z kwoty 193.787,00 do kwoty 99.520,38, 

c) w 2013 roku – zmniejszono plan z kwoty 194.140,00 do kwoty 46.468,59, 

d) w 2014 roku – wprowadzono plan w kwocie 229.600,43. 

Prognoza ogółem i limit zobowiązań na lata 2011-2014 na przedsięwzięcie pn. „Poprawa 

bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych trasa: 

Toruń-ChełmŜa z odgałęzieniem do m. Kamionki Małe” zmniejszy się z kwoty 

412.857,00 do kwoty 407.341,95. 

2) W dniu 1 września 2011 r. Rada Miejska ChełmŜy podjęła uchwałę Nr IX/58/11 w 

sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta ChełmŜa, dla terenu połoŜonego pomiędzy ul. Polną i Gen. Józefa 

Hallera. Wskutek tego uruchomiono tryb opracowania dokumentacji planistycznej i zaszła 

potrzeba podpisana umowy na opracowanie zmiany planu zagospodarowania. W związku 

z powyŜszym do wykazu przedsięwzięć wprowadzono „Umowę na opracowanie zmiany 

planu zagospodarowania przestrzennego miasta ChełmŜa”  w kwocie 9.840,00 na 

2012 rok. Limit zobowiązań wynosi 9.840,00. Umowa zostanie podpisana jeszcze w 2011 

roku, z płatnością w 2012 roku. 

3) W związku z zakończeniem procedur formalnych, związanych z uŜyczeniem sprzętu 

komputerowego, tj. dostarczeniem serwerów i szaf serwerowych, zakupionych w ramach 

projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji 

Przestrzennej”, Urząd Marszałkowski zwrócił się z pismem znak SI-I.45.145.2011 o 

zabezpieczenie w budŜecie miasta minimalnej kwoty wkładu własnego, zgodnie ze 

Studium Wykonalności w kwocie 37.448,25 na lata 2012-2013. W najbliŜszym czasie 



 

 

zostanie podpisany aneks do porozumienia Nr AD.VII.S.0723-145/2009 z dnia 

13.07.2009 r. w sprawie współdziałania przy realizacji projektu kluczowego pn. 

„Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji 

Przestrzennej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Szacowane koszty udziału w 

projekcie, zgodnie z określonymi i ustalonymi załoŜeniami, które zostały zatwierdzone w 

Studium Wykonalności projektu, stanowią 25% całkowitego kosztu udziału w projekcie. 

Na powyŜszy minimalny wkład własny wchodzą pogrupowane pakiety, które będą 

dostarczane w zaleŜności od aktualnego wyposaŜenia partnerów w sprzęt i 

oprogramowanie wchodzące w zakres poszczególnych modułów e-Administracji i 

Systemu Informacji Przestrzennej. W związku z powyŜszym do wykazu przedsięwzięć 

wprowadzono „Koszt wejścia do platformy "Infostrada Kujaw i Pomorza"”  w łącznej 

kwocie na lata 2012-2013 37.448,25, z tego na 2012 rok kwota 10.000,00 i na 2013 rok 

kwota 27.448,25. Limit zobowiązań na lata 2012-2013 wynosi 37.448,25. 

4) W związku z planowanym podpisaniem w 2011 roku umowy na wykonanie sygnalizacji 

radiowej pracy pomp zainstalowanych w przepompowniach ścieków zlokalizowanych na 

terenie miasta ChełmŜy, z płatnością w 2012 roku, do wykazu przedsięwzięć 

wprowadzono „Wykonanie sygnalizacji radiowej pracy pomp zainstalowanych w 

przepompowniach ścieków zlokalizowanych na terenie miasta ChełmŜy”  w kwocie 

35.000,00 na 2012 rok. Limit zobowiązań wynosi 35.000,00. 

III.  W prognozie wieloletnich umów, których realizacja w roku budŜetowym i w latach 

następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania j.s.t. i których płatności 

przypadają w okresie dłuŜszym niŜ rok: 

1) W przedsięwzięciu pn. „Umowa Nr 30/U/10 z firmą "ALDOM" s.c. Górski i 

Sokołowski - Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej miasta ChełmŜy w 

latach 2010-2012” dokonano zwiększenia limitu wydatków na 2011 rok z kwoty 

260.000,00 do kwoty 267.000,00. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań na lata 

2011-2012 wynosi 539.000,00. 

2) W przedsięwzięciu pn. „Umowa Nr 197/U/10 z Zakładem Gospodarki Komunalnej 

Sp. z o.o. - Prowadzenie i utrzymanie szaletów miejskich wraz z targowiskiem 

miejskim miasta ChełmŜy w latach 2011-2013” dokonano zmniejszenia limitu 

wydatków na 2011 rok z kwoty 135.000,00 do kwoty 124.129,00. Łączne nakłady 

finansowe i limit zobowiązań na lata 2011-2013 wynosi 415.129,00. 

3) W przedsięwzięciu pn. „Umowa Nr 205/U/10 z firmą BIOS s.c. A. Osiński, M. 

Osiński - Zimowe utrzymanie miasta ChełmŜy w trzech sezonach zimowych, tj.: 

2010-2011, 2011-2012 i 2012-2013” dokonano zmniejszenia limitu wydatków na 2011 



 

 

rok z kwoty 450.000,00 do kwoty 403.000,00. Łączne nakłady finansowe i limit 

zobowiązań na lata 2011-2013 wynosi 1.086.000,00. 

4) W przedsięwzięciu pn. „Umowa Nr 230/U/10 z firmą ALDOM s.c. M. Górski i B. 

Sokołowski - Oczyszczanie ulic, placów i chodników gminy miasto ChełmŜa wraz z 

opróŜnianiem koszy ulicznych w latach 2011-2013” dokonano zmniejszenia limitu 

wydatków na 2011 rok z kwoty 409.000,00 do kwoty 394.000,00. Łączne nakłady 

finansowe i limit zobowiązań na lata 2011-2013 wynosi 1.135.000,00. 

5) W związku z podpisaniem w dniu 07.11.2011 r. z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. 

z o.o. umowy Nr 177/U/11 na wykonanie usługi polegającej na: montaŜu girland 

świetlnych na latarniach okalających Rynek, dostarczeniu i ustawieniu choinki o 

wysokości min. 12 metrów na Rynku wraz z zamontowaniem oświetlenia i ustawieniu 

drewnianego estetycznego płotka, dostarczeniu dziesięciu choinek, prowadzeniu 

bieŜącego nadzoru nad choinką i prawidłowym funkcjonowaniem girland świetlnych, 

demontaŜu  choinki wraz z płotkiem i oświetleniem oraz wywiezieniu choinki na 

składowisko odpadów i demontaŜu girland świetlnych, przedsięwzięcie pn. „Umowa na 

dostawę choinek oraz montaŜ i demontaŜ girland świetlnych na Rynku” otrzymuje nazwę 

„Umowa Nr 177/U/11 na dostawę choinek oraz montaŜ i demontaŜ girland 

świetlnych na Rynku”. 

6) W związku z podpisaniem w dniu 02.11.2011 r. z Zakładem Elektrycznym Usługi 

Remontowo-Budowlane umowy zlecenia Nr 175/U/11 na montaŜ dziesięciu elementów 

oświetleniowych świątecznych wraz z przygotowaniem przewieszek i podłączeniem do 

instalacji oświetleniowej ulic miasta ChełmŜy oraz demontaŜ w/w oświetlenia, 

przedsięwzięcie pn. „Umowa zlecenie na zamontowanie i zdemontowanie iluminacji nad 

ulicami” otrzymuje nazwę „Umowa zlecenie Nr 175/U/11 na zamontowanie i 

zdemontowanie iluminacji nad ulicami”. Elementy oświetleniowe będą zamontowanie 

w dniach od 3 do 5 grudnia na ulicach: pięć na ulicy Gen. W. Sikorskiego od Rynku do 

posesji przy ul. Gen. W. Sikorskiego 27, cztery na ulicy Chełmińskiej od Rynku do ul. A. 

Mickiewicza i jeden na Urzędzie Miasta ChełmŜy. 

  Prognoza ogółem na wieloletnie programy projekty lub zadania (przedsięwzięcia) 

zmieniła się w latach 2011-2014: 

a) w 2011 – zmniejszyła się z kwoty 9.587.695,51 do kwoty 9.487.344,51, tj. o kwotę 

100.351,00, z tego: 

− wydatki bieŜące zmniejszyły się z kwoty 2.726.603,43 do kwoty 2.660.732,43, tj. 

o kwotę 65.871,00, 

− wydatki majątkowe zmniejszyły się z kwoty 6.861.092,08 do kwoty 6.826.612,08, 

tj. o kwotę 34.480,00, 



 

 

b) w 2012 – zmniejszyła się z kwoty 4.180.587,07 do kwoty 4.141.160,45, tj. o kwotę 

39.426,62, z tego: 

− wydatki bieŜące zwiększyły się z kwoty 2.688.726,25 do kwoty 2.698.566,25, tj. 

o kwotę 9.840,00, 

− wydatki majątkowe zmniejszyły się z kwoty 1.491.860,82 do kwoty 1.442.594,20, 

tj. o kwotę 49.266,62, 

c) w 2013 – zmniejszyła się z kwoty 2.722.639,60 do kwoty 2.602.416,44, tj. o kwotę 

120.223,16, z tego: 

− wydatki bieŜące pozostały bez zmian na poziomie 2.001.519,10, 

− wydatki majątkowe zmniejszyły się z kwoty 721.120,50 do kwoty 600.897,34, tj. 

o kwotę 120.223,16. 

d) w 2014 – zwiększyła się z kwoty 190.000,00 do kwoty 419.600,43, tj. o kwotę 

229.600,43, z tego: 

− wydatki bieŜące pozostały bez zmian na poziomie 90.000,00, 

− wydatki majątkowe zwiększyły się z kwoty 100.000,00 do kwoty 329.600,43, tj. o 

kwotę 229.600,43.  

Zmiany nastąpiły w prognozie: 

1) wieloletnich programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi 

z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – w 2011 roku zmniejszyła 

się z kwoty 7.038.732,51 do kwoty 6.997.429,96. 

2) wieloletnich pozostałych programów, projektów lub zadań: 

a) w 2011 roku – zwiększyła się z kwoty 24.930,00 do kwoty 31.752,55, 

b) w 2012 roku – zmniejszyła się z kwoty 193.787,00 do kwoty 154.360,38, 

c) w 2013 roku – zmniejszyła się z kwoty 194.140,00 do kwoty 73.916,84, 

d) w 2014 roku – wprowadzono prognozę w kwocie 229.600,43. 

3) wieloletnich umów, których realizacja w roku budŜetowym i w latach następnych jest 

niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania j.s.t. i których płatności przypadają w 

okresie dłuŜszym niŜ rok – w 2011 r. zmniejszyła się z 2.524.033,00 do 2.458.162,00. 

Łączne nakłady finansowe na wszystkie przedsięwzięcia na lata 2011-2014 zmniejszyły się z 

kwoty 16.680.922,18 do kwoty 16.650.521,83, tj. o kwotę 30.400,35. Limit zobowiązań na 

wszystkie przedsięwzięcia na lata 2011-2014 zmniejszył się z kwoty 10.832.020,10 do kwoty 

10.801.619,75, tj. o kwotę 30.400,35. 

 


