
UCHWAŁA NR XXIX/181/09               

RADY MIEJSKIEJ CHEŁM śY 

z dnia 18 czerwca 2009 r. 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2009 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 
oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz art.165 ust.3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku 
o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. 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 i Nr 72, poz. 619), uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. W uchwale Nr XXV/149/08 Rady Miejskiej ChełmŜy z dnia 30 grudnia 2008 r. 

w sprawie budŜetu miasta na 2009 rok zmienionej: 

- zarządzeniem Nr 8/FK/09 Burmistrza Miasta ChełmŜy z dnia 19 stycznia 2009 roku           

zmieniającym uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2009 rok, 

- uchwałą Nr XXVII/172/09 Rady Miejskiej ChełmŜy z dnia 5 marca 2009 r. zmieniającą 

uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2009 rok,  

- zarządzeniem Nr 24/FK/09 Burmistrza Miasta ChełmŜy z dnia 11 marca 2009 r.           

zmieniającym uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2009 rok,  

- zarządzeniem Nr 35/FK/09 Burmistrza Miasta ChełmŜy z dnia 27 marca 2009 r.           

zmieniającym uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2009 rok,  

- zarządzeniem Nr 50/FK/09 Burmistrza Miasta ChełmŜy z dnia 8 kwietnia 2009 r.           

zmieniającym uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2009 rok,  

- zarządzeniem Nr 52/FK/09 Burmistrza Miasta ChełmŜy z dnia 14 kwietnia 2009 r.           

zmieniającym uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2009 rok, 

- uchwałą Nr XXVIII/178/09 Rady Miejskiej ChełmŜy z dnia 16 kwietnia 2009 r.                     

zmieniającą uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2009 rok, 

- zarządzeniem Nr 66/FK/09 Burmistrza Miasta ChełmŜy z dnia 12 maja 2009 r.                   

zmieniającym uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2009 rok, 

- zarządzeniem Nr 75/FK/09 Burmistrza Miasta ChełmŜy z dnia 29 maja 2009 r.                   

zmieniającym uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2009 rok, 



- zarządzeniem Nr 77/FK/09 Burmistrza Miasta ChełmŜy z dnia 4 czerwca 2009 r.                   

zmieniającym uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2009 rok, wprowadza się następujące 

zmiany: 

1) w § 1 dochody w kwocie                         -   41.214.808,79      

zastępuje się kwotą               - 40.220.044,27 

w tym:           

a) dochody bieŜące w kwocie             -   31.988.112,00 

    zastępuje się kwotą              -   32.159.612,76 

         w tym: 

         - dotacje na zadania zlecone pozostają w kwocie          -     5.182.848,00 

- dotacje celowe na zadania własne w kwocie                  -        891.538,00 

   zastępuje się kwotą              -        878.538,00 

- dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień z j.s.t. 

 pozostają w kwocie              -          55.850,00  

- dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień  

z organami administracji rządowej pozostają w kwocie         -            1.000,00 

- subwencje pozostają w kwocie            -   10.876.267,00 

         - dochody własne w kwocie             -   14.980.609,00 

           zastępuje się kwotą              -   15.165.109,76 

     b) dochody majątkowe w kwocie             -     9.226.696,79 

         zastępuje się kwotą              -     8.060.431,51 

2)  w § 2 wydatki w kwocie   -   53.592.648,79 

 zastępuje się kwotą   -   52.597.884,27 

     w tym: 

     a) wydatki bieŜące w kwocie             -   33.910.979,00 

         zastępuje się kwotą              -   34.073.434,76 

   w tym: 

- wynagrodzenia w kwocie             -   10.944.718,00 

  zastępuje się kwotą              -   11.025.614,49 

- pochodne od wynagrodzeń w kwocie           -     1.958.210,00 

   zastępuje się kwotą              -     1.960.760,00 

- dotacje z budŜetu w kwocie             -     2.992.251,21 

  zastępuje się kwotą              -     2.961.358,21 

- obsługa długu pozostaje w kwocie             -        340.000,00 

- pozostałe w kwocie               -   17.675.799,79 



  zastępuje się kwotą              -   17.785.702,06 

     b)  wydatki majątkowe w kwocie             -   19.681.669,79 

          zastępuje się kwotą              -   18.524.449,51 

          w tym:    

- inwestycyjne w kwocie             -   19.345.269,79 

  zastępuje się kwotą              -   18.157.156,51 

3) w § 3 deficyt budŜetowy pozostaje w kwocie               -   12.377.840,00 

 

§ 2. Zmiany, o których mowa w § 1 określają załączniki od Nr 1 do Nr 9 do niniejszej 

uchwały. 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta ChełmŜy. 

 

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

ogłoszenia.   

 

 

  Przewodniczący Rady  
Miejskiej 
 
 

                 Janusz Kalinowski 

 

 



 
 

UZASADNIENIE 
 
do uchwały Nr XXIX/181/09 Rady Miejskiej ChełmŜy z dnia 18 czerwca 2009 r.            
zmieniającej uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2009 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.165 ust.3 

ustawy o finansach publicznych uchwała budŜetowa stanowi podstawę gospodarki finansowej 

jednostki samorządu terytorialnego w roku budŜetowym. 

PowyŜsza uchwała zmienia budŜet miasta w następujących działach, rozdziałach i paragrafach:  

Po stronie dochodów: 

1. Plan w dział 630 – Turystyka, rozdział 63095 – Pozostała działalność § 6208 – Dotacje 

rozwojowe inwestycja „Rewitalizacja strefy śródmiejskiej ChełmŜy w części zlokali-

zowanej przy Jeziorze chełmŜyńskim od ul. Tumskiej do ul. Toruńskiej” został po-

mniejszony o 1.166.265,28 do kwoty 561.334,72. Zmiana spowodowana jest % (53,08) 

udziałem, jaki ma ponieść gmina w powyŜszej inwestycji. 

2. W dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność uaktualniono 

„Pomoc państwa w zakresie doŜywiania”, który po stronie dochodów zmniejszono             

o 13.000,00 tj. do kwoty 143.000,00, natomiast po stronie wydatków § 3110 – Świad-

czenia społeczne pomniejszono o 15.000,00 tj. do kwoty 224.800,00 (doŜywianie do 

221.000,00).  

3. W związku z podpisaniem aneksu nr 3 z dnia 15 kwietnia 2009 r. do Umowy ramowej 

Projektu systemowego „Aktywizacja społeczno – zawodowa szansą na niezaleŜność” w 

ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Eu-

ropejskiego Funduszu Społecznego nr DN. 3040 – UE - 12/2008 zawartej w dniu 24-

06-2008 r. pomiędzy Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu a Gminą 

Miasto ChełmŜa w imieniu, której działa Ośrodek Pomocy Społecznej z siedziba w 

ChełmŜy (zmiana numeru umowy z „DN. 3040 – UE - 12/2008” na „UDA -POKL. 

07.01.01-04-004/08-00”) otrzymaliśmy środki w formie dotacji rozwojowej w kwocie 

184.500,76 na rok 2009. Plan dochodów przedstawia się następująco: dział 853 - Pozo-

stałe zadania w zakresie polityki społecznej, 85395 – Pozostała działalność § 2008 – 

Dotacje rozwojowe – 175.224,19 oraz § 2009 – Dotacje rozwojowe – 9.276,57. Nato-

miast po stronie wydatków plan kształtuje się następująco: 

§ 4018 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 30.000,00 

§ 4048 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.296,49 

§ 4118 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 5.500,00 



§ 4128 – Składki na Fundusz Pracy – 750,00 

§ 4178 – Wynagrodzenia bezosobowe – 65.000,00 

§ 4218 – Zakup materiałów i wyposaŜenia – 31.000,00 

§ 4308 – Zakup usług pozostałych – 35.723,43 

§ 4309 – Zakup usług pozostałych – 9.276,57 

§ 4448 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.000,04 

§ 4748 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserogra-

ficznych – 354,23 

§ 4758 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 4.600,00. 

Po stronie wydatków: 

1. Dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe na  

kwotę 30.893,00 z § 2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieŜące 

realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryto-

rialnego przeniesiono do § 6220 – Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i 

zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednost-

kami samorządu terytorialnego. W tym samym dziale, rozdział 60016 – Drogi publicz-

ne gminne § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych zwiększono plan w 

inwestycji „Wykonanie projektu budowlanego budowy dróg pomiędzy posesjami przy 

ul. Kościuszki 26 i 28 oraz mapy do celów projektowych” o kwotę 14.700,00 tj. do 

kwoty 29.700,00. Ponadto pomniejszono plan inwestycji „Budowa dróg publicznych 

ulic z chodnikami na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. 3 Maja w ChełmŜy - 

etap I budowa ul. Broniewskiego i ul. Traugutta” o 146.691,65 tj. do kwoty 

2.941.308,35. 

2. Dział 630 – Turystyka, rozdział 63095 – Pozostała działalność zmieniono kwoty planu 

w inwestycji „Rewitalizacja strefy śródmiejskiej ChełmŜy w części zlokalizowanej przy 

Jeziorze ChełmŜyńskim od ul. Tumskiej do ul. Toruńskiej”. W § 6058 – Wydatki inwe-

stycyjne jednostek budŜetowych plan z kwoty 1.913.040,00 zmniejszono o 

1.351.705,28 tj. do kwoty 561.334,72 natomiast z § 6059 – Wydatki inwestycyjne jed-

nostek budŜetowych zwiększono plan o 246.289,83 tj. do kwoty 678.259,83. Powstała 

zmiana wynika z faktu, Ŝe konkurs na powyŜsze zadanie nie został rozstrzygnięty a cała 

wartość zadania została zwiększona do kwoty 6.900.000,00. Plan inwestycyjny na bie-

Ŝący rok został zmniejszony o 1.054.415,45 tj. do kwoty 1.239.594,55, a zadanie zosta-

ło rozpisane na kolejny rok tj. do 2011. 

3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieru-

chomościami plan w § 4210 – Zakup materiałów i wyposaŜenia zwiększono o 5.000,00 



tj. do kwoty 6.000,00. Zmiana dotyczy wydatków eksploatacyjnych za wynajem            

nowych pomieszczeń zastępczych w budynku połoŜonym przy ul. Gen. J. Hallera 25 w 

ChełmŜy. Ponadto w § 4300 – Zakup usług pozostałych zwiększono o kwotę 85.000,00 

tj. do 1.208.300,00. Część z tej kwoty w wysokości 40.000,00 dotyczy uregulowania 

„zaliczek dla wspólnot”, natomiast 45.000,00 dotyczy sytuacji, jaka zaistniała w wyni-

ku decyzji z dnia 17 kwietnia 2009 r. nr pisma PINB.7143-100/669/09 od Powiatowego 

Inspektora Nadzoru Budowlanego w Toruniu o zakazie Gminie Miasto ChełmŜa uŜyt-

kowania budynku hotelu Ośrodka Sportu i Turystyki w ChełmŜy przy ul. 3 – Maja 18 

do czasu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. Kwota przeznaczona jest na po-

krycie kosztów związanych z przesiedleniem i umiejscowieniem mieszkańców hotelu 

w nowym budynku przy ul. Gen. J. Hallera 25 w ChełmŜy. Kwota winna być rozliczo-

na do 31 grudnia 2009 r. Ponadto wprowadzono plan do § 4580 – Pozostałe odsetki w 

związku z pismem Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. o anulowanie od-

setek za nieterminowe płatności opłat na koszty zarządu za 2007 i 2008 rok w kwocie 

1.181,00. Oprócz tego w rozdziale 70095 – Pozostała działalność wprowadzono § 4170 

– Wynagrodzenia bezosobowe na kwotę 3.000,00. NaleŜność wiąŜe się z zakończeniem 

prowadzonego postępowania egzekucyjnego i wyegzekwowaniem od dłuŜników całej 

naleŜności wraz z odsetkami oraz kosztami procesu uwzględniającymi wynagrodzenie 

radcy prawnego. Po powyŜszych zmianach plan Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 

przedstawia się następująco: 

  ZGM Sp. z o.o. – zarządzanie nieruchomościami gminnymi – 3.043.181,00 

§ 4210    Zakup materiałów i wyposaŜenia 6.000,00 

§ 4260    Zakup energii 178.000,00 

§ 4270    Zakup usług remontowych 600.000,00 

§ 4300    Zakup usług pozostałych   1.143.300,00 

- Zarządzanie nieruchomościami 1.063.300,00 

- Hotel 80.000,00 

§ 4400    Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszcze-
nia garaŜowe 

966.700,00 

§ 4430    RóŜne opłaty i składki 25.000,00 

§ 4480    Podatek od nieruchomości   78.000,00 

§ 4580    Pozostałe odsetki 1.181,00 

§ 4610    Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  45.000,00 

 



4. W dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola zniesiono § 4520 

– Opłaty na rzecz budŜetów jednostek samorządu terytorialnego zniesiono kwotę 

1.500,00. 

5. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015 – Oświe-

tlenie ulic, placów i dróg § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych do-

konano przesunięcia pomiędzy zadaniami przesuwając środki w kwocie 16.000,00 z 

„Budowa oświetlenia w ul. Spacerowej, Letniskowej, Wczasowej, Turystycznej w 

ChełmŜy” (plan po zmianie 144.000,00) do „Dokumentacja na budowę oświetlenia w 

ulicach Zagrodzkiego i Dworcowej” (plan po zmianie 20.000,00). W rozdziale 90095 - 

Pozostała działalność § 4300 – Zakup materiałów i wyposaŜenia zniesiono kwotę 

94.000,00 z zadania „Remont budynku zlokalizowanego na targowisku miejskim oraz 

budowa dwóch zadaszeń handlowych”. Kwota w § 4300 po zmianie wynosi 

169.300,00.                                                                                                                    

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zgodnie z 

pismem WF/DUK/1373/09 i uchwałą Rady Nadzorczej Nr 30/09 z dnia 27.03.2009 ro-

ku przyznał promesę na udzielnie poŜyczki w wysokości 5.249.653,00 zł na przedsię-

wzięcie pn.: „Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta 

ChełmŜy”.  

Niniejsza promesa jest waŜna do 30 czerwca 2009 roku.  

Zabezpieczono kwotę poŜyczki w wysokości do: 5.249.653,00 zł, w tym: 

1. na rok 2009: 1.326.832,00 zł (słownie: jeden milion trzysta dwadzieścia sześć tysię-

cy osiemset trzydzieści dwa złote zero groszy), 

2. na rok 2010: 2.418.195,00 zł (słownie: dwa miliony czterysta osiemnaście tysięcy 

sto dziewięćdziesiąt pięć złotych zero groszy), 

3. na lata następne: 1.504.626,00 zł (słownie: jeden milion pięćset cztery tysiące 

sześćset dwadzieścia sześć złotych zero groszy).                      

Wartość inwestycji „Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej 

miasta ChełmŜy” została zwiększona z kwoty 26.129.917,00 do 26.157.534,00               

(o 27.617,00). Plan w poszczególnych §§ przedstawia się następująco: § 6058 – 

Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych został pomniejszony o 168.612,94 tj. 

z kwoty 4.384.000,00 do 4.215.387,06 natomiast w § 6059 – Wydatki inwestycyjne 

jednostek budŜetowych zwiększony o 217.906,76 tj. z kwoty 2.224.737,00 do 

2.442.643,76.  

6. W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdział 92695 – Pozostała działalność doko-

nano zmian w planie Ośrodka Sporu i Turystyki w ChełmŜy zwiększając środki w § 



4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 12.000,00 tj. do kwoty 

552.000,00 Zmniejszono natomiast § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne o 

12.000,00 do kwoty 21.200,00. Niewykorzystana kwota 12.000,00 zostanie przezna-

czona na podwyŜki dla pracowników oraz na wydatki związane z zatrudnieniem pra-

cownika w ramach robót publicznych. Plan w § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz 

świadczeń socjalnych zwiększono o 6.600,00 tj. do kwoty 28.100,00 ze względu na 

zwiększenie zatrudnienia oraz kwoty odpisu podstawowego na jednego zatrudnionego. 

§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 

zmniejszono o 600,00 do kwoty 8.400,00. Zarządzeniem nr 8/2009 Kierownika Ośrod-

ka Sportu i Turystyki w ChełmŜy dnia 15.05.2009 roku w sprawie zmiany budŜetu na 

2009 rok dokonano następujących zmian. Paragraf 4530 - Podatek od towarów i usług 

VAT zmniejszono o 39.500,00, a środki przeniesiono do następujących §§:      

- 4210 – Zakup materiałów i wyposaŜenia – 36.850,00, 

- 4280 – Zakup usług zdrowotnych - 500,00, 

- 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej –

850,00, 

- 4480 – Podatek od nieruchomości – 1.300,00. 

NadwyŜka w § 4530 powstała w związku z nieodpłatnym korzystaniem z obiektów 

Ośrodka Sportu i Turystyki przez szkoły podległe samorządowi Miasta ChełmŜy. Plany 

wydatków jednostki były oparte w oparciu o plany zakładu budŜetowego, którym ko-

rzystanie przez szkoły z obiektów OSiT było odpłatne i z tego tytułu był odprowadzany 

podatek VAT do Urzędu Skarbowego. Zakup z § 4360 jest konieczny ze względu na 

potrzebę przeprowadzenia przeglądów stanu wyposaŜenia oraz napraw na kilku będą-

cych w zarządzie OSiT obiektach oddalonych od siebie na znaczne odległości. Nabycie 

usług telefonii komórkowej stało się konieczne w celu usprawnienia przepływu infor-

macji pomiędzy pracownikami dokonującymi przeglądów i napraw oraz kierownikiem 

na terenie obiektów, na których nie ma innej moŜliwości kontaktowania się. Zwiększe-

nie wydatków w § 4280 oraz § 4480 wynika z niedoszacowania planu wydatków na 

2009 rok. Wydatki w § 4210 zostaną przeznaczone na zwiększenie zakresu przeprowa-

dzonych robót remontowych i napraw w obiektach OSiT oraz konieczne wydatki nie 

ujęte w planie finansowym na 2009 rok wynikające ze zniszczenia mienia naleŜącego 

do OSiT i zwiększenia planu wydatków wynikającego z niedoszacowania. Dotyczy to 

dokonania wymiany zniszczonych huśtawek oraz zakupienie nowej huśtawki w związ-

ku z kradzieŜą na placach zabaw „Danonki” i „Polo”. Zaplanowano równieŜ budowę 

ogrodzeń na boiskach treningowych, wymianę złoŜa filtra (antracyt) na pływalni krytej, 



naprawę świetlików na hali sportowej oraz utwardzenie gruntu przy boisku „Orlik – 

2012”. Pozostała kwota zostanie przeznaczona na pokrycie wzrostu wydatków związa-

nych ze wzrostem cen środków chemicznych wykorzystywanych na basenie oraz środ-

ków czystości i innych materiałów wykorzystywanych na wszystkich obiektach, któ-

rych zakup był ujęty w planie wydatków. Zwiększeń dokonano równieŜ w § 4170 – 

Wynagrodzenia bezosobowe o 10.500,00 w związku z koniecznością zatrudnienia pra-

cownika na umowę – zlecenia obiekcie sportowym „Orlik – 2012” i przeprowadzenia 

zajęć sportowo – rekreacyjnych do kwoty 20.500,00. Ponadto dokonano dalszych 

zwiększeń w § 4210 – Zakup materiałów i wyposaŜenia o kolejne 18.000,00 na zakup 

materiałów i narzędzi niezbędnych do wykonywania prac konserwatorskich. Zakupiono 

kosiarkę do trawy, grabie, łopaty, węŜe i złączki do podlewania boiska, piasek i aptecz-

kę. Ponadto zakupiono sprzęt sportowy, wzmocnienie piłkochwytów, wykonanie bo-

iska do piłki siatkowej a takŜe zakup pomieszczenia do przechowywania narzędzi prze-

znaczonych do utrzymania czystości w obrębie obiektu. Zmiany w § 4260 – Zakup 

energii w kwocie 9.000,00 spowodowane są zwiększonym niŜ zaplanowano kosztem 

zuŜycia energii. Obiekt „Orlik – 2012” jest oświetlony, zaopatrzony w elektryczne boj-

lery do ciepłej wody oraz ogrzewany grzejnikami elektrycznymi. Poniesione zostaną 

równieŜ koszty związane z koniecznością zapewnienia korzystającym z obiektu bieŜą-

cej wody. Boisko „Orlik – 2012” połoŜony jest na ternie oddalonym od centrum miasta, 

w związku z tym istnieje konieczność zainstalowania monitoringu i wynajęcia firmy 

zajmującej się ochroną mienia w celu monitorowania i ochrony obiektu. Konieczne bę-

dzie równieŜ wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych boiska oraz poniesienie kosztów 

komunalnych związanych z uŜytkowaniem obiektu w związku z powyŜszym plan w § 

4300 – Zakup usług pozostałych zwiększono o kwotę 9.000,00. Zwiększono równieŜ § 

4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej  

w kwocie 400,00 tj. do kwoty 1.250,00.  

 

Ponadto z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

otrzymaliśmy Promesy na następujące zadania inwestycyjne: 

1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zgodnie  

z pismem WF/DUK/1372/09 i uchwałą Rady Nadzorczej Nr 30/09 z dnia 27.03.2009 

roku przyznał promesę na udzielnie poŜyczki w wysokości 607.150,00 zł na przedsię-

wzięcie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przykanalikami  

w ul. Toruńskiej odcinek od skrzyŜowania z Bulwarem 1000 lecia do skrzyŜowania  



z ul. Sikorskiego oraz w ulicy Sikorskiego odcinek od skrzyŜowania z ul. Toruńską do 

skrzyŜowania z ul. Dąbrowskiego”. 

2. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zgodnie z 

pismem WF/DUK/1375/09 i uchwałą Rady Nadzorczej Nr 30/09 z dnia 27.03.2009 ro-

ku przyznał promesę na udzielnie poŜyczki w wysokości 2.066.530,00 zł na przedsię-

wzięcie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej z przepompowniami, tłocznią 

i z zasileniem energetycznym w Bulwarze 1000 lecia w ChełmŜy”.  

3. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zgodnie z 

pismem WF/DUK/1374/09 i uchwałą Rady Nadzorczej Nr 30/09 z dnia 27.03.2009 ro-

ku przyznał promesę na udzielnie poŜyczki w wysokości 1.112.620,00 zł na przedsię-

wzięcie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta ChełmŜa, główny ko-

lektor sanitarny i deszczowy miedzy ulicami Św. Jana i Polną”.  

Wszystkie wymienione promesy waŜne są do 30 czerwca 2009 roku.  

Ogólny plan na powyŜsze inwestycje nie uległ zmianie. 

Zgodnie z załącznikiem Nr 4 do przedłoŜonej uchwały urealniono plan wydatków celowych na 

zadania własne w dziale 852 – Pomoc Społeczna, rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 

poprzez zwiększenie planu w §§ 3020, 4010, 4110 i 4440, zmniejszenie planu w §§ 4040 

i 4120 oraz zniesienie planu w §§ 4210, 4260, 4270, 4280, 4300, 4360, 4370, 4410, 4430, 4740 

i 4750.  

Oprócz tego w załączniku nr 8 i nr 9 do powyŜszej uchwały uaktualniono stan środków 

obrotowych na początek roku. 


