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UCHWAŁA NR XI/81/15 

RADY MIEJSKIEJ CHEŁM ŻY 

z dnia 30 grudnia 2015 r. 
 

 
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy 

miasta Chełmży na lata 2015-2025. 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2015 r. poz.1515), art. 226, 227, 228, 229, 232 oraz art. 243 ustawy z dnia                    

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. 

poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 532, 238, 1117, 1130, 1190, 1358, 1513,             

1854 i 2150) uchwala się, co następuje: 

 
 

     § 1. W uchwale Nr III/14/14 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2014 r.  

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 

2015-2025 zmienionej: 

1) uchwałą Nr V/37/15 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 21 maja 2015 r., zmieniającą uchwałę 

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 

2015-2025; 

2) zarządzeniem Nr 70/FK/15 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 3 czerwca 2015 r. 

zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy 

miasta Chełmży na lata 2015-2025; 

3) zarządzeniem Nr 75/FK/15 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 9 czerwca 2015 r. 

zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy 

miasta Chełmży na lata 2015-2025; 

4) uchwałą Nr VI/47/15 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 16 lipca 2015 r., zmieniającą 

uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na 

lata 2015-2025, 

5) uchwałą Nr VII/53/15 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 17 września 2015 r.               

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta 

Chełmży na lata 2015-2025, 

 

 



. 

 

6) uchwałą Nr IX/71/15 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 19 listopada 2015 r.               

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta 

Chełmży na lata 2015-2025, 

7) uchwałą Nr X/74/15 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 10 grudnia 2015 r.               

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta 

Chełmży na lata 2015-2025, załączniki od Nr 1 do Nr 2 otrzymują brzmienie jak załączniki 

od Nr 1 do Nr 2  do niniejszej uchwały. 

 

     § 2. Objaśnienia zmian wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy 

miasta Chełmży na lata 2015-2025 stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. 

 

 
 § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chełmży. 
 
 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

Przewodniczący Rady  
Miejskiej  
 
 

               Janusz Kalinowski 
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UZASADNIENIE 
 
do uchwały Nr XI/81/15 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2015r.               

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy 

miasta Chełmży na lata 2015-2025.  

 
  Zgodnie z art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zmian            

w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmujących zmianę limitów zobowiązań i kwot 

wydatków na realizację przedsięwzięć, dokonuje organ stanowiący jednostki samorządu 

terytorialnego.  

         Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, wartości 

przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego 

powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot 

przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.    

  W przedłożonej uchwale zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2015-2025, dokonuje się m.in. uaktualnienia 

wartości przyjętych dla 2015 roku, tak aby wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej i budżecie miasta na 2015 rok były zgodne co do zakresu wyniku budżetu                    

i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu. 

  W/w zmiany mają odzwierciedlenie w załączniku Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały,            

a szczegółowy opis zmian wprowadzonych do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy 

miasta Chełmży na lata 2015-2025 jest zawarty w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały. 

  


