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ZARZĄDZENIE NR 11/FK/16 

BURMISTRZA MIASTA CHEŁM ŻY 
 

z dnia 22 stycznia 2016 r. 
 
 

 
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy 

miasta Chełmży na lata 2016-2025. 

 
 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, 1045 i 1890), 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, 2150, 1045, 1189, 1269, 1830 i 1890) zarządzam, co następuje: 

 
 

     § 1. W uchwale Nr XI/82/15 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2015 r.  

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 

2016-2025,  załączniki od Nr 1 do Nr 2 otrzymują brzmienie jak załączniki od Nr 1 do Nr 2 

do niniejszego zarządzenia. 

 

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

miasta Chełmży na lata 2016 - 2025 stanowią załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia. 

 

 
 § 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Chełmży. 
 
 

§ 4. Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem wydania. 
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UZASADNIENIE 
 
do zarządzenia Nr 11/FK/16 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 22 stycznia 2016 r.               

zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy 

miasta Chełmży na lata 2016 - 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 zarządzeniu zmieniającym uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy 

miasta Chełmży na lata 2016 - 2025, dokonuje się zmiany w załączniku Nr 1: 

- w roku 2015 w poz. 14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu  

(m.in. umorzenia, różnice kursowe) kwotę – 379.060,00 zastępuje się kwotą  - 521.549,99,      

-  w roku 2016 w poz. 14. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie w pkt. 14.2 znosi się  

kwotę 873.833,59 stanowiącą kwotę długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków 

budżetu,  

- w poz. 6. Kwota długu w latach 2016 – 2025 będzie kształtowała się na poziomach: 

a) 2016 rok –  7.572.009,60 zł,  

b) 2017 rok – 6.412.222,13 zł,  

c) 2018 rok – 5.635.701,90 zł, 

d) 2019 rok – 4.922.334,99 zł, 

e) 2020 rok – 4.009.074,54 zł,  

f) 2021 rok – 3.037.534,54 zł,  

g) 2022 rok – 2.209.114,54 zł,  

h) 2023 rok – 1.380.694,54 zł,  

i) 2024 rok –    552.274,54 zł,  

j) 2025 rok –                0,00 zł,  

W odniesieniu do powyższego spłaty rat kapitałowych i pożyczek w latach 2016 – 2025 będą 

kształtowały się na poziomach: 

−   2016 rok – 3.068.847,39 zł,  

− 2017 rok – 1.159.787,47 zł,  



. 

 

− 2018 rok – 696.173,98 zł ( planowana wysokość przypadających do spłaty rat 

kredytów i pożyczek została pomniejszona o umorzenie pożyczki nr PT 11023/OW-in  

z WFOŚiGW w Toruniu  w wysokości 80.346,25)   

− 2019 rok – 713.366,91 zł,  

− 2020 rok – 913.260,45 zł,  

− 2021 rok – 971.540,00 zł,  

− 2022 rok – 828.420,00 zł,  

− 2023 rok – 828.420,00 zł,  

− 2024 rok – 828.420,00 zł,  

− 2025 rok – 552.274,54 zł. 

 

 

  

      

  

 

 

                                                         
 
 


