
  ZARZĄDZENIE NR 43/FK/19 

BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY 

z dnia 20 lutego 2019 r. 

 

w sprawie ustalenia wysokości prewspółczynnika oraz współczynnika proporcji VAT do 

stosowania w Urzędzie Miasta Chełmży w 2019 roku. 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U.  

z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432 i 2500 ), w związku z art. 86 ust. 2a – 2h oraz art. 90 i art. 91 

ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz.2174, 2193, 2215, 

2244, 2354 i 2433 ) i § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie 

sposobu określania zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności 

gospodarczej w przypadku niektórych podatników (Dz. U. z 2015 r. poz. 2193),  zarządzam, 

co następuje: 

 

§ 1. W celu prawidłowego rozliczania podatku naliczonego VAT w przypadku nabycia 

towarów i usług wykorzystywanych zarówno do celów wykonywanej działalności gospodarczej, jak 

i do celów innych niż działalność gospodarcza, przyjmuje się do stosowania w Urzędzie Miasta 

Chełmży jako jednostce obsługującej jednostkę samorządu terytorialnego na 2019 rok następujące  

wielkości: 

1) prewspółczynnika proporcji, o którym mowa w art. 86 ust. 2a – 2h ustawy z dnia  

11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w wysokości 11 %, według wyliczeń zawartych 

w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia; 

2) współczynnika proporcji, o którym mowa w art. 90 i art. 91 ustawy z dnia  

11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w wysokości 23 %, według wyliczeń zawartych 

w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 2. Prewspółczynnik proporcji, o którym mowa w § 1 pkt 1 został wyliczony zgodnie ze 

sposobem wskazanym w § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r. w 

sprawie sposobu określania zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów 

działalności gospodarczej w przypadku niektórych podatników, według danych za rok 2018. 

  

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam pracownikowi Urzędu Miasta Chełmży na 

stanowisku ds. gospodarki pozabudżetowej, kontroli i VAT . 



 

§ 4. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta. 

 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 

2019 roku. 

 

Burmistrz Miasta 

(-) Jerzy Czerwiński 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

do zarządzenia Nr 43/FK/18 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie 

ustalenia wysokości prewspółczynnika oraz współczynnika proporcji VAT do stosowania w 

Urzędzie Miasta Chełmży w 2019 roku. 

 

           W związku z nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług Gmina Miasto Chełmża jest 

obowiązana do podjęcia rozliczania podatku VAT wraz ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi 

od dnia 1 stycznia 2017 roku.  

           Gmina Miasto Chełmża ponosi wydatki związane z czynnościami opodatkowanymi 

i nieopodatkowanymi, których nie można przypisać do jednego rodzaju czynności, więc jest 

zobowiązana do ustalenia tzw. prewspółczynnika, który będzie stosowany do odliczania podatku 

VAT. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu określania 

zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej 

w przypadku niektórych podatników, określa w przypadku niektórych podatników sposób określania 

zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej uznany 

za najbardziej odpowiadający specyfice wykonywanej przez tych podatników działalności 

i dokonywanych przez nich nabyć i wskazuje dane, na podstawie których jest obliczana kwota 

podatku naliczonego z wykorzystaniem sposobu określenia proporcji. 

Zgodnie z art. 90 ustawy  podatku od towarów i usług w stosunku do towarów i usług, które 

są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje 

prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie 

przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego 

związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia 

kwoty podatku należnego. Jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, podatnik 

może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można 

proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do 

obniżenia kwoty podatku należnego. Proporcję ustala się jako udział rocznego obrotu z tytułu 

czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, 

w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje 

prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie 

przysługuje takie prawo. Proporcję określa się procentowo w stosunku rocznym na podstawie obrotu 

osiągniętego w roku poprzedzającym rok podatkowy, w odniesieniu do którego jest ustalana 

proporcja. Proporcję tę zaokrągla się w górę do najbliższej liczby całkowitej. 

W związku z powyższym wydane jest niniejsze zarządzenie. 



dział § żródło dochodów ogółem

Wyłączenie dochodów 

zgodnie z rozporządze- 

niem Ministra Finansów 

w sprawie sposobu 

okrelonych towarów i 

usług do celów działności 

gospodarczej

Pozostałe wyłączenia zgodnie z 

rozporządzeniem Ministra 

Finansów w sprawie sposobu 

określenia zakresu 

wykorzystania nabywanych 

towarów i usług do celów 

działalności gospodarczej

uwagi

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 6 785,72 0,00 7 708,13

01030 Izby Rolnicze 922,41

2850
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych 

wpływów z podatku rolnego
922,41

01095 Pozostała działalność 6 785,72 0,00 6 785,72

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-

gminnym) ustawami

6 785,72 0,00 6 785,72 akcyza

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 0,00 0,00 0,00

60014 Drogi publiczne powiatowe 0,00 0,00 0,00

6620

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy 

inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między 

jednostkami samorządu terytorialnego 

0,00 0,00 0,00

60016 Drogi publiczne gminne 0,00 0,00 0,00

6208

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 

środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 

pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu 

środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych 

w paragrafie 625

0,00 0,00 0,00

630 TURYSTYKA 0,00 0,00 6 000,00

63095 Pozostała działalność 0,00 0,00 6 000,00

6258

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 

środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 

pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 

europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu 

terytorialnego

0,00 0,00 0,00

2360

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 

udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub 

dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom 

prowadzącym działalność pożytku publicznego

0,00 0,00 6 000,00 ZHP

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 3 864 757,77 4 300 002,12 0,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3 864 757,77 4 300 002,12 0,00

PREWSPÓŁCZYNNIK  PROPORCJI  DLA  URZĘDU  MIASTA  CHEŁMŻY  NA  2019 ROK



0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 2 420,87 0,00 0,00

0550
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 

(UM)
231 596,80 0,00 0,00

0640
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i 

kosztów upomnień
26 808,30 0,00 0,00

0750

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 

Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 

zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 

podobnym charakterze

1 860 312,67 4 300 002,12 0,00
obroty z działalności 

gospodarczej

0760
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 

przysługującego osobom fizycznym w prawo własności
6 612,00

0770
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa 

użytkowania wieczystego nieruchomości (UM)
704 054,10 0,00 0,00

0830 Wpływy z usług 944 317,48

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 82 013,39 0,00 0,00

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 2 526,63 0,00 0,00

0970 Wpływy z różnych dochodów (ZGM) 4 095,53 0,00 0,00

70095 Pozostała działalność 0,00 0,00 0,00                   

0960
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci 

pieniężnej
0,00 0,00 0,00

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 6 348,00 0,00 0,00

71035 Cmentarze 6 348,00 0,00 0,00

0690 Wpływy z różnych opłat 5 348,00 0,00 0,00

2020

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące 

realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami 

administracji rządowej

1 000,00 0,00 0,00

720 INFORMATYKA 157 998,81 0,00 51 130,17

72095 Pozostała działalność 157 998,81 0,00 51 130,17

2007

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 

środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 

pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu 

środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych 

w paragrafie 205

142 039,25 0,00 51 130,17

dotacja - 

Stowarzyszenie 

Towarzystwo Rozwoju 

Gminy Pluznica  

(GRANT)

2319

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane 

na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 

terytorialnego

0,00

6257

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 

środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 

pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 

europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu 

terytorialnego

15 959,56

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 232 436,35 0,00 42,25



75011 Urzędy wojewódzkie 231 970,04 0,00 0,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-

gminnym) ustawami

231 863,09 0,00 0,00

2360

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją 

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

ustawami

106,95 0,00 0,00

75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 335,15 0,00 42,25

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 42,25 0,00 42,25
Odsetki z r-ku 

bankowego RB27S

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 154,90

0970 Wpływy z różnych dochodów 138,00

75095 Pozostała działalność 131,16 0,00 0,00

0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 57,09 0,00 0,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 74,07 0,00 0,00

2318

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane 

na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 

terytorialnego

0,00 0,00 0,00

2319

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane 

na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 

terytorialnego

0,00 0,00 0,00

2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności 0,00 0,00 0,00

751

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 

PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ 

SĄDOWNICTWA

127 050,02 0,00 124 208,02

75101
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 

ochrony prawa
2 842,00 0,00 124 208,02

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-

gminnym) ustawami

2 842,00 0,00 0,00

75109

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, 

wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz 

referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

124 208,02

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-

gminnym) ustawami

124 208,02 0,00 124 208,02 wybory

754
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 

PRZECIWPOŻAROWA
2 950,00 0,00 9 000,00

75411 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 5 000,00
dotacja sla Straży 

Pożarnej



75416  Straż gminna (miejska) 2 950,00 0,00 4 000,00

0570
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od 

osób fizycznych
2 950,00 0,00 0,00

75478 2710

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej 

między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 

własnych zadań bieżących

0,00 0,00

75495 2360

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 

udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub 

dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom 

prowadzącym działalność pożytku publicznego

0,00 0,00 4 000,00 dotacja WOPR

756

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB 

FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK 

NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ 

WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

19 130 728,67 0,00 0,00

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 2 416,35 0,00 0,00

0350
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, 

opłacanego w formie karty podatkowej
2 416,35 0,00 0,00

0910
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i 

opłat 
0,00 0,00 0,00

75615

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 

czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób 

prawnych i innych jednostek organizacyjnych

6 009 060,98 0,00 0,00

0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 5 933 839,46 0,00 0,00

0320 Wpływy z podatku rolnego 2 570,00 0,00 0,00

0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 35 228,80 0,00 0,00

0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 8 324,00 0,00 0,00

0910
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i 

opłat 
28 668,72 0,00 0,00

2680
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach 

lokalnych 
430,00 0,00 0,00

75616

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 

spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz 

podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

2 843 697,95 0,00 0,00

0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 2 153 084,99 0,00 0,00

0320 Wpływy z podatku rolnego 48 382,01 0,00 0,00

0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 92 697,19 0,00 0,00

0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 12 779,00 0,00 0,00

0430 Wpływy z opłaty targowej 159 216,00 0,00 0,00

0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 354 912,18 0,00 0,00

0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 1 135,00 0,00 0,00



0910
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i 

opłat 
21 491,58 0,00 0,00

75618
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek 

samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
805 129,68 0,00 0,00

0370 Wpływy z opłat od posiadania psów 1 659,60 0,00 0,00

0410 Wpływy z opłaty skarbowej 57 178,00 0,00 0,00

0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 327 354,67 0,00 0,00

0490
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 

samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
681,60 0,00 0,00

0570
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od 

osób fizycznych
0,00 0,00 0,00

0690 Wpływy z różnych opłat 418 144,79 0,00 0,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 111,02 0,00 0,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 0,00

75619 Wpływy z różnych rozliczeń 4 747,36 0,00 0,00

0640
Wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów 

upomnień
4 747,36 0,00 0,00

0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 0,00

75621
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu 

państwa
9 465 676,35 0,00 0,00

0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 8 523 861,00 0,00 0,00

0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 941 815,35 0,00 0,00

758 RÓŻNE ROZLICZENIA 15 632 403,10 0,00 188 412,96

75801
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 

terytorialnego
7 988 491,00 0,00 0,00

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 7 988 491,00 0,00 0,00

75802
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 

terytorialnego
0,00 0,00 0,00

2750 Środki na uzupełnienie dochodów gminy 0,00 0,00 0,00

75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 6 092 568,00 0,00 0,00

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 6 092 568,00 0,00 0,00

75814 Różne rozliczenia finansowe 545 427,10 0,00 188 412,96

0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych264 230,41 0,00 0,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 175 202,11 175 202,11
Odsetki z r-ku 

bankowego i lokat  

RB27S

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 9 695,24 0,00 0,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 96 299,34 13 210,85
nadwyżka podatku 

VAT naliczonego nad 

należnym 

75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 1 005 917,00 0,00 0,00

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 005 917,00 0,00 0,00

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 738 096,91 0,00 381 399,00



80101 Szkoły podstawowe 45 631,22 0,00 5 194,59

0610
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie 

świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów
0,00 0,00 0,00

0690 Wpływy z różnych opłat 6 524,76 0,00 0,00

0920 Wpływy z różnych odsetek 606,80 0,00 606,80
Odsetki z r-ku 

bankowego RB27S

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 6 075,39

0970 Wpływy z różnych dochodów 1 838,41 0,00 0,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-

gminnym) ustawami

0,00 0,00 0,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 

zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-

gminnych)

25 998,07 0,00

2400
Wpływy do budżetu pozostałości środkówśrodków finansowych 

zgromadzonych na wydzielonych rachunkach jb
4 587,79 0,00 4 587,79 dochody własne RB34

80103  Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 5 480,00 0,00 5 480,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 

zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-

gminnych)

5 480,00 0,00 5 480,00

realizacja zadań w 

zakresie wychowania 

przedszkolnego w 

2018r.

80104 Przedszkola 507 651,16 0,00 11 144,32

0690 Wpływy z różnych opłat 294,59

0830 Wpływy z usług 102 239,44

0920 Wpływy z różnych odsetek 161,46 161,46
Odsetki z r-ku 

bankowego RB27S

0970 Wpływy z różnych dochodów 581,31 0,00 0,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 

zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-

gminnych)

315 100,00 0,00

2057

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 

środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 

pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 

europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu 

terytorialnego

78 291,50

2400
Wpływy do budżetu pozostałości środkówśrodków finansowych 

zgromadzonych na wydzielonych rachunkach jb
10 982,86 10 982,86 dochody własne RB34

2900

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek 

samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków 

powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie 

zadań bieżących

0,00 0,00 0,00



80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 32 616,62 0,00 148 222,99

0830 Wpływy z usług 32 616,62

2540
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu 

oświaty
0,00 105 691,00

dotacja Tęczowa 

Kraina Zabaw, Klub 

dziecięcy "Aniołek"

2900

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek 

samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków 

powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie 

zadań bieżących

0,00 42 531,99

Przedszkole Gmina 

Chełmża, Kijewo 

Królewskie, Papowo 

Biskupie, Urząd Gminy 

Lisewo, Miasto Toruń

80132 Szkoły artystyczne 0,00 0,00 40 950,00

2320

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące 

realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedostkami 

samorządu terytorialnego

0,00 40 950,00
dotacja Szkoła 

Muzyczna

80149

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 

organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, 

oddziałach orzedszkolnych w szkołach podstawowych i innych 

formach wychowania przedszkolnego

0,00 0,00 36 003,10

2900

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek 

samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków 

powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie 

zadań bieżących

0,00 0,00 36 003,10

dotacja na kształcenie 

specjalne w 

przedszkolach i 

oddziałach 

przedszkolnych

80153

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do 

podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów 

ćwiczeniowych

126 404,00 0,00 126 404,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-

gminnym) ustawami

126 404,00 0,00 126 404,00
wyposażenie szkół w 

podręczniki i materiały 

edukacyjne

80195  Pozostała działalność 20 313,91 0,00 8 000,00

0570
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od 

osób fizycznych
0,00 0,00 0,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 0,00

2020

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące 

realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami 

administracji rządowej

8 000,00 8 000,00
dotacja dla SP 2  

"Niepodległa"

6257

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 

środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 

pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 

europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu 

terytorialnego

12 313,91 0,00

851 OCHRONA  ZDROWIA 9 150,00 0,00 104 690,75



85149 Programy polityki zdrowotnej 9 150,00 0,00 0,00

2780
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 

zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
0,00 0,00

2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 9 150,00 0,00 0,00

85154 2710

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej 

między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 

własnych zadań bieżących

0,00 690,75 dotacja Niebieska Linia

2360

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 

udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub 

dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom 

prowadzącym działalność pożytku publicznego

0,00 101 000,00 dotacje- MKS, KS 

Legia, KS Włókniarz 

CHTW, 

85195 2360

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 

udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub 

dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom 

prowadzącym działalność pożytku publicznego

0,00 3 000,00 dotacja PCK

852 POMOC SPOŁECZNA 2 841 989,38 0,00 3 978 658,67

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 

pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre 

świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w 

centrum integracji społecznej

89 886,85 0,00 89 886,85

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-

gminnym) ustawami

36 476,68 0,00 36 476,68
dotacja na składki 

zdrowotne 

RB28S§4130

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 

zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-

gminnych)

53 410,17 0,00 53 410,17
dotacja na składki 

zdrowotne 

RB28S§4130

85214
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe
1 225 879,05 0,00 1 420 164,34

dotacja na zasiłki 

okresowe- 

RB28S§3110

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 

zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-

gminnych)

1 225 879,05 1 420 164,34
dotacja na zasiłki 

okresowe- 

RB28S§3110

85215 Dodatki mieszkaniowe 11 060,48 0,00 1 157 252,27
dotacja dodatek 

energetyczny- 

RB28S§3110

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-

gminnym) ustawami

11 060,48 1 157 252,27
dotacja dodatek 

energetyczny- 

RB28S§3110

85216 Zasiłki stałe 657 547,43 0,00 657 547,43
dotacja na zasiłki 

stałe- RB28S§3110



2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 

zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-

gminnych)

657 547,43 657 547,43
dotacja na zasiłki stałe- 

RB28S§3110

85219 Ośrodki pomocy społecznej 306 839,54 0,00 6 980,16

0920 Wpływy z różnych odsetek 6 980,16 6 980,16
Odsetki z r-ku 

bankowego RB27S

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 27 539,71

0970 Wpływy z różnych dochodów 40 623,67 0,00 0,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 

zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-

gminnych)

231 696,00 0,00 0,00

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 163 057,93 0,00 162 180,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-

gminnym) ustawami

162 180,00 0,00 162 180,00
dotacja na usługi 

opiekuńcze

2360

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 

udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub 

dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom 

prowadzącym działalność pożytku publicznego

877,93 0,00 0,00

85230 Pomoc w zakresie dożywiania 387 718,10 0,00 484 647,62

0960
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci 

pieniężnej
0,00 0,00 0,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 

zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-

gminnych)

387 718,10 484 647,62
dotacja na dożywianie  - 

RB28S§3110

85295 Pozostała działalność 0,00 0,00 0,00

0960
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci 

pieniężnej
0,00 0,00 0,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-

gminnym) ustawami

0,00 0,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 

zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-

gminnych)

0,00 0,00 0,00

853
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI 

SPOŁECZNEJ
84 396,08 0,00 37 400,00

85395 Pozostała działalność 84 396,08 0,00 37 400,00

0920 Wpływy z różnych odsetek 0,00 0,00



2007

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 

środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 

pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu 

środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w 

paragrafie 205 

84 396,08 0,00 9 400,00
dotacja - Powiat 

Toruński (Eugeniusz) 

RB28S§2329

2009

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 

środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 

pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu 

środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych 

w paragrafie 205

0,00

2360

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 

udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub 

dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom 

prowadzącym działalność pożytku publicznego

0,00 28 000,00
dotacja Pomocna Dłoń 

Fundacja AMICUS

854  EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 295 055,60 0,00 367 974,39

85415 Pomoc materialna dla uczniów 295 055,60 0,00 367 974,39

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 

zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-

gminnych)

291 675,00 364 593,79
dotacja na stypendia 

szkolne- RB28S§3260

2040

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej 

finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach 

programów rządowych

3 380,60 3 380,60 wyprawka szkolna

855 RODZINA 15 897 952,42 0,00 15 280 686,07

85501 Świadczenia wychowawcze 9 408 740,14 0,00 9 271 489,60

2060

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z 

zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, 

związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia 

wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu 

dzieci

9 408 740,14 9 271 489,60
dotacja na świadczenia 

iwychowawcze - 

RB28S§3110  500+

6340

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy 

inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom 

(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z 

realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc 

państwa w wychowywaniu dzieci

0,00 0,00 0,00

85502

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego 

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 

ubezpieczenia społecznego

5 960 363,35 0,00 5 528 896,47

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-

gminnym) ustawami

5 910 168,40 5 528 896,47
dotacja na zasiłki 

rodzinne- RB28S§3110



2360

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 

udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub 

dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom 

prowadzącym działalność pożytku publicznego

50 194,95 0,00 0,00

85503 Karta Dużej Rodziny 270,43 0,00 0,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-

gminnym) ustawami

266,22 0,00 0,00

2360

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 

udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub 

dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom 

prowadzącym działalność pożytku publicznego

4,21

85504 Wspieranie rodziny 528 578,50 0,00 480 300,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-

gminnym) ustawami

496 319,20 0,00 480 300,00
dotacja na świadczenia 

iwychowawcze - 

RB28S§3110  300+

2030

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację 

własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 

powiatowo-gminnych)

32 259,30 0,00 0,00

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 2 455 459,48 0,00 128 499,83

90001 Gospodarka śiekowa i ochrona wód 0,00 0,00 115 999,83

2650
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu 

budżetowego
115 999,83 dotacja do wody

2950
Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy 

zakła budżetowy
0,00 0,00 0,00

90002 Gospodarka odpadami 1 766 482,27 0,00 0,00

0490
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 

samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
1 759 639,09 0,00 0,00

0640
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i 

kosztów upomnień
4 077,70 0,00 0,00

0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 0,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 673,44 0,00 0,00

2460

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora 

finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek 

zaliczanych do sektora finansów publicznych

1 092,04 0,00 0,00

90003 Oczyszczanie miasta i wsi 0,00 0,00 0,00

0960
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci 

pienięznej
0,00 0,00 0,00

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 14 845,00 0,00 8 500,00



0960
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci 

pienięznej
8 500,00 8 500,00 darowizna na 

utrzymanie zieleni

2460

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora 

finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek 

zaliczanych do sektora finansów publicznych

6 345,00 0,00 0,00

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 26 000,00 0,00 0,00

6280

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora 

finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 

realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednsotek 

zaliczanych do sektora finansów publicznych

26 000,00 0,00 0,00

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 0,00 0,00 0,00

6257

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 

środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 

pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 

europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu 

terytorialnego

0,00 0,00 0,00

90019
Wpływy i wydatki zwiazane z gromadzeniem środków z opłat i 

kar za korzystanie ze środowiska
80 034,58 0,00 0,00

0570
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od 

osób fizycznych
641,40 0,00 0,00

0690 Wpływy z różnych opłat 79 393,18 0,00 0,00

90020
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat 

produktowych
687,68 0,00 0,00

0400 Wpływy z opłaty produktowej 687,68 0,00 0,00

90095 Pozostała działalność 567 409,95 0,00 4 000,00

2058

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 

środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 

pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 

europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu 

terytorialnego

24 522,67 0,00 0,00

2059

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 

środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 

pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 

europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu 

terytorialnego

4 327,53 0,00 0,00

2360

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 

udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub 

dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom 

prowadzącym działalność pożytku publicznego

4 000,00 dotacja LOP



6257

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 

środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 

pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 

europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu 

terytorialnego

66 768,41 0,00

Kompleksowa 

modernizacja  

energetyczna obiektów 

użyteczności publicznej 

na terenie Chełmży

6299

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów 

(związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), 

samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

471 791,34 0,00 0,00
wpłaty mieszkańców  

na OZE

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 93 036,18 0,00 1 545 500,00

92116 Biblioteki 86 150,00 0,00 1 441 000,00

2320

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane 

na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 

terytorialnego

86 150,00 0,00 0,00

2480
Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową 

instytucję kultury
0,00 1 441 000,00 dotacja Biblioteka

92120 Ochrona zabytkówi opieka nad zabytkami 6 886,18 0,00 60 000,00

2710

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej 

między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 

własnych zadań bieżacych

6 886,18 0,00 0,00

2720 Dotacja celowa z budżetu 0,00 60 000,00
dotacja Parafia 

Chełmża

92195 Pozostała działalność 0,00 0,00 44 500,00

2360

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 

udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub 

dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom 

prowadzącym działalność pożytku publicznego

0,00 44 500,00

dotacja : ZHP, 

Towarzystwo 

Przyjaciów Chełmży, 

Stowarzyszenie 

Muzyczne 

Kamerton,Stowarzysze

nie Tumska 14, 

Fundacja Aktshow

926 KULTURA FIZYCZNA 854 060,21 0,00 330 736,21

92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej 0,00 0,00 171 000,00

2360

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 

udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub 

dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom 

prowadzącym działalność pożytku publicznego

0,00 171 000,00

dotacja: MKS, KS 

Chełmża Futsal Team, 

PZW, ChTW, KS 

Włókniarz, KS Legia, 

Ucz. Klub SP 

Włókniarz, 

Stowarzyszenie Białe 

Zagle, Kobiecy Klub 

Piłkarski, Ch.KS Gier 

Karcianych, 

Chełmżyńska Grupa 

Motocyklowa"Łoza"

92695 Pozostała działalność 854 060,21 0,00 159 736,21



0750

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 

Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 

zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 

podobnym charakterze

18 411,23 18 411,23

0830 Wpływy z usług 117 544,92 117 544,92

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 290,33 290,33

0960
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci 

pieniężnej
1 200,00 1 200,00 darowizna na sport

0970 Wpływy z różnych dochodów 22 289,73 22 289,73 dochody OSiT RB27

6260

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na 

finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 

zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

694 324,00 0,00

62 430 654,70 4 300 002,12 22 542 046,45

dochody ogółem 62 430 654,70

wyłączenia

wyłączenia -22 542 046,45

dochód urzędu obsługującego jst po wyłączeniach 39 888 608,25

Ax100

Dujst

poszczególne symbole oznaczają

X- proporcja określona procentowo , zaokraglona w górę

A- roczny obrót z działalności gospodarczej

Dujst- dochody wykonane urzędu obsługującego jst

A Dujst prewspółczynnik prewspółczynnik

wyliczenie prewspółczynnika 4 300 002,12 39 888 608,25 10,78 11

współczynnik prewspółczynnik wskaźnik do odliczenia Vat

wyliczenie wskaźnika do odliczenia VAT 23 11 2,53

x

dochody OSiT RB27



Urząd Miasta Chełmży

Zestawienie obrotów za rok 2018

Korekty Vat naliczonego związanego z czynnościami z którymi: 

takie prawo przysługiwało oraz z czynnościami do których podatnikowi takie prawo nie przysługiwało.

Przychody netto wg 
rejestrów objęte 
podatkiem VAT w 2018

ze 
stawką 
VAT %  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Razem

2018

Dostawa wewnątrzwspólnotowa 0,00

Eksport 0,00

Sprzedaż krajowa 23 21 802,23 42 264,14 32 468,72 20 645,37 20 175,75 27 806,49 23 742,49 17 596,04 17 023,07 52 500,09 15 445,88 28 107,25 319 577,52

Sprzedaż krajowa 8 450,00 1 040,00 268,60 45 533,64 174 576,82 177 605,67 71 054,64 6 421,08 345,27 737,14 102,26 1 559,65 479 694,77

Sprzedaż krajowa 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Sprzedaż krajowa 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Odwrotne obciązenie 0,00 0,00 57,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 166 666,67 0,00 0,00 0,00 166 723,76

Sprzedaż krajowa zw 264 249,79 304 970,57 352 193,90 225 309,70 349 106,25 367 268,05 215 806,64 256 157,25 250 462,05 242 977,32 232 727,91 272 776,64 3 334 006,07

inne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RAZEM: 286 502,02 348 274,71 384 988,31 291 488,71 543 858,82 572 680,21 310 603,77 280 174,37 434 497,06 296 214,55 248 276,05 302 443,54 4 300 002,12

OGÓŁEM PRZYCHODY 286 502,02 348 274,71 384 988,31 291 488,71 543 858,82 572 680,21 310 603,77 280 174,37 434 497,06 296 214,55 248 276,05 302 443,54 4 300 002,12

Obliczenie struktury przychodów 22,47 za rok  2018
23

Załącznik Nr 2

do zarządzenia Nr  43/FK/19

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 20 lutego 2019 r.

WSPÓŁCZYNNIK  PROPORCJI  DLA  URZĘDU  MIASTA  CHEŁMŻY  NA  2019
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