
UCHWAŁA NR XXXIII/216/09               

RADY MIEJSKIEJ CHEŁM śY 

z dnia 30 listopada 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, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619 i Nr 79, poz. 666) 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 r.          

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, 

- uchwałą Nr XXIX/181/09 Rady Miejskiej ChełmŜy z dnia 18 czerwca 2009 r.                      

zmieniającą uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2009 rok, 

- zarządzeniem Nr 90/FK/09 Burmistrza Miasta ChełmŜy z dnia 29 czerwca 2009 r.               

zmieniającym uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2009 rok, 

- uchwałą Nr XXX/194/09 Rady Miejskiej ChełmŜy z dnia 8 lipca 2009 r.                      

zmieniającą uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2009 rok,  

- zarządzeniem Nr 105/FK/09 Burmistrza Miasta ChełmŜy z dnia 6 sierpnia 2009 r.  

zmieniającym uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2009 rok, 

- zarządzeniem Nr 111/FK/09 Burmistrza Miasta ChełmŜy z dnia 17 sierpnia 2009 r.  

zmieniającym uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2009 rok,  

- uchwałą Nr XXXI/196/09 Rady Miejskiej ChełmŜy z dnia 23 września 2009 r.                      

zmieniającą uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2009 rok, 

- zarządzeniem Nr 126/FK/09 Burmistrza Miasta ChełmŜy z dnia 24 września 2009 r.  

zmieniającym uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2009 rok, 

- zarządzeniem Nr 128/FK/09 Burmistrza Miasta ChełmŜy z dnia 30 września 2009 r.  

zmieniającym uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2009 rok, 

- zarządzeniem Nr 139/FK/09 Burmistrza Miasta ChełmŜy z dnia 29 października 2009 r.  

zmieniającym uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2009 rok, 

- uchwałą Nr XXXII/204/09 Rady Miejskiej ChełmŜy z dnia 19 listopada 2009 r.                      

zmieniającą uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2009 rok, 

- zarządzeniem Nr 146/FK/09 Burmistrza Miasta ChełmŜy z dnia 24 listopada 2009 r.  

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

zmiany: 

1) w § 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budŜetu w kwocie – 

1.500.000 zł.”; 

2)  w § 20 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) zaciągania kredytów i poŜyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu                                

roku przejściowego deficytu budŜetu do wysokości 1.500.000 zł;”. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta ChełmŜy. 

 



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

ogłoszenia.   

 
 
 
 

  Przewodniczący Rady  
Miejskiej 
 
 

                Janusz Kalinowski 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UZASADNIENIE 
 
do uchwały Nr XXXIII/216/09 Rady Miejskiej ChełmŜy z dnia 30 listopada 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 właściwo-

ści 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. 

W przedstawionej uchwale zwiększa się z 900.000 zł do 1.500.000 zł kredyt w rachun-

ku bieŜącym na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budŜetu. 

Kredyt podlega spłacie w tym samym roku, w którym został zaciągnięty. 

Zgodnie z powyŜszym, zgodnie z ustawą o finansach publicznych (art. 184 ust. 1 pkt 9)  

zwiększa się upowaŜnienie Burmistrza Miasta ChełmŜy do zaciągania zobowiązań, gdyŜ do 

wyłącznej właściwości rady gminy naleŜy ustalenie maksymalnej wysokości poŜyczek  

i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez wójta w roku budŜetowym oraz udzielnie 

upowaŜnienia dla wójta do ich zaciągania.  


