
UCHWAŁA NR XVII/124/12 

RADY MIEJSKIEJ CHEŁM śY 

z dnia 21 czerwca 2012 r. 
 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2012 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, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, 

poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887  

i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy 

z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, 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 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 

1429 i Nr 291, poz. 1707), uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XII/84/11 Rady Miejskiej ChełmŜy z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie  

budŜetu miasta na 2012 rok zmienionej: 

- uchwałą Nr XIII/90/12 Rady Miejskiej ChełmŜy z dnia 26 stycznia 2012 r. zmieniającą 

uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2012 rok, 

- zarządzeniem Nr 9/FK/12 Burmistrza Miasta ChełmŜy z dnia 31 stycznia 2012 r. 

zmieniającym uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2012 rok, 

- zarządzeniem Nr 16/FK/12 Burmistrza Miasta ChełmŜy z dnia 14 lutego 2012 r. 

zmieniającym uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2012 rok, 

- zarządzeniem Nr 19/FK/12 Burmistrza Miasta ChełmŜy z dnia 29 lutego 2012 r. 

zmieniającym uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2012 rok, 

- zarządzeniem Nr 36/FK/12 Burmistrza Miasta ChełmŜy z dnia 30 marca 2012 r. 

zmieniającym uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2012 rok, 

- uchwałą Nr XV/107/12 Rady Miejskiej ChełmŜy z dnia 19 kwietnia 2012 r. zmieniającą 

uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2012 rok,  

- zarządzeniem Nr 58/FK/12 Burmistrza Miasta ChełmŜy z dnia 30 kwietnia 2012 r. 

zmieniającym uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2012 rok, 



- zarządzeniem Nr 61/FK/12 Burmistrza Miasta ChełmŜy z dnia 9 maja 2012 r. zmieniającym 

uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2012 rok, 

- uchwałą Nr XVI/116/12 Rady Miejskiej ChełmŜy z dnia 30 maja 2012 r. zmieniającą uchwałę 

w sprawie budŜetu miasta na 2012 rok, 

- zarządzeniem Nr 70/FK/12 Burmistrza Miasta ChełmŜy z dnia 4 czerwca 2012 r. 

zmieniającym uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2012 rok,  

- zarządzeniem Nr 75/FK/12 Burmistrza Miasta ChełmŜy z dnia 15 czerwca 2012 r. 

zmieniającym uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2012 rok, wprowadza się następujące 

zmiany: 

1) w § 1 dochody pozostają w kwocie -   41.799.822,81 

    w tym:  

    a) dochody bieŜące pozostają w kwocie      -   36.743.706,86 

    b) dochody majątkowe pozostają w kwocie                                                    -     5.056.115,95 

2) w § 2 wydatki pozostają w kwocie -   41.191.720,17 

   w tym: 

     a) wydatki bieŜące pozostają w kwocie -   36.124.710,50 

b) wydatki majątkowe pozostają w kwocie  -     5.067.009,67 

         w tym: 

        - inwestycyjne pozostają w kwocie -     5.067.009,67 

3) nadwyŜka budŜetowa pozostaje w kwocie -        608.102,64 

 

§ 2. Zmiany, o których mowa w § 1 określają załączniki od Nr 1 do Nr 3 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 XVII/124/12 
Rady Miejskiej ChełmŜy 
z dnia 21 czerwca 2012 r. 

 
Zmiany w planie wydatków budŜetowych na 2012 rok.                                        

                                                                                                                         

Dział Rozdział § Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie 
Plan po  

zmianach 

630   Turystyka 50.000,00 21.000,00 - 29.000,00 

 63095  Pozostała działalność 50.000,00 21.000,00 - 29.000,00 

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych 50.000,00 21.000,00 - 29.000,00 

926   Kultura fizyczna i sport 1.100.000,00 - 21.000,00 1.121.000,00 

 92601  Obiekty sportowe 1.100.000,00 - 21.000,00 1.121.000,00 

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych 1.100.000,00 - 21.000,00 1.121.000,00 

Ogółem 1.150.000,00 21.000,00 21.000,00 1.150.000,00 

 
 

 
 

 
 



UZASADNIENIE 
 
do uchwały Nr XVII/124/12 Rady Miejskiej ChełmŜy z dnia 21 czerwca 2012 r. 

zmieniającej uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2012 rok. 

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

właściwości 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. 

W niniejszej uchwale zmian dokonano po stronie wydatków, przesuwając kwotę 21.000,00  

z działu 630 – Turystyka, rozdział 63095 – Pozostała działalność § 6050 – Wydatki 

inwestycyjne jednostek budŜetowych, z inwestycji pn.: „Budowa, przebudowa i rozbudowa 

infrastruktury terenów przy Jeziorze ChełmŜyńskim będących w granicach administracyjnych 

miasta, słuŜącej wypoczynkowi, turystyce i rekreacji: etap III - doposaŜenie skate parku” (po 

zmianie 29.000,00) do działu 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdział 92601 – Obiekty 

sportowe § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych, do inwestycji pn.: „Moje 

Boisko – Orlik 2012”, która po zmianie wynosi 1.121.000,00.  

W budŜecie miasta na 2012 r. na „Moje Boisko – Orlik 2012” zabezpieczono środki w 

wysokości 1.100.000,00. Po otwarciu ofert przez Komisję Przetargową okazało się, Ŝe wartość 

najniŜszej waŜnej oferty na wykonanie boiska wynosi 1.082.400,00. Oprócz tego poniesione 

zostały juŜ koszty w kwocie 17.613,04 na: odpis z Księgi Wieczystej, wypis i wyrys, mapę 

oraz adaptację projektu. Dla zabezpieczenia środków za nadzór inwestorski, przy najniŜej 

cenie oferty w kwocie 20.910,00 okazuje się, Ŝe planowane środki są niewystarczające.  

Środki na powyŜsze zadanie pozyskano z inwestycji „Budowa, przebudowa i rozbudowa 

infrastruktury terenów przy Jeziorze ChełmŜyńskim będących w granicach administracyjnych 

miasta, słuŜącej wypoczynkowi, turystyce i rekreacji: etap III - doposaŜenie skate parku”.  

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego 

dokonano wyboru oferty Wykonawcy (Pan Jacek Pietruszka firma „J-TOR” z Torunia) na 

dostarczenie i zamontowanie elementów skate parku. Dnia 11 czerwca 2012 r. podpisana 

została umowa Nr 72/D/2012 na kwotę 27.060,00. W budŜecie na powyŜsze zadanie 

zaplanowane zostały środki w wysokości 50.000,00. Wobec powyŜszego dokonanie zmian w 

planach powyŜszych zadań inwestycyjnych jest uzasadnione. 

 


