W IADOMOŚCI

•

Z RATUSZA

Zakończono głosowanie nad propozycjami do Budżetu Obywatelskiego.
Komisja,

ustalająca

wyniki

głosowania,

biorąc

pod

uwagę

kryteria

zawarte

w Regulaminie Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasta Chełmży (stanowiącym załącznik
do: Uchwały Nr XXIII/175/17 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 17 sierpnia 2017 r.
zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia zasad i trybu realizowania budżetu
obywatelskiego gminy miasta Chełmży przyjmowanego w drodze konsultacji społecznych)
ustaliła, iż w terminie od 17 do 31 października 2019 r., w urnach do głosowania
umieszczonych na korytarzach - na parterze budynku Urzędu Miasta Chełmży oraz
budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 w Chełmży, znajdowało się łącznie 1372 kart do
głosowania. Wśród nich znajdowało się 1230 kart ważnych i 142 kart nieważnych.
Łącznie, uprawnieni mieszkańcy miasta oddali 2248 głosy, z czego 2029 stanowiły głosy
ważne, zaś 219 – głosy nieważne.
Na podstawie §13 i 14 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasta Chełmży,
będącego Załącznikiem do Uchwały Nr XXIII/175/17 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 17
sierpnia 2017 r., dokonano weryfikacji oddanych kart do głosowania. Po analizie kart do
głosowania przez komisję, wyniki głosowania przedstawiają się następująco:

Liczba
ważnych
oddanych
głosów

Miejsce
wg liczby
ważnych
głosów

Lp.

Nazwa zadania

Szacunkowy
koszt
zadania (zł)

1

Modernizacja boiska
sportowego do gry w kajak
polo (ul. Bulwar 1000-lecia)

50.000,00

992

1

50.000,00

542

2

49.987,20

459

3

2

3

Renowacja nawierzchni
boiska wielofunkcyjnego –
kort tenisowy (Boisko
wielofunkcyjne na Orliku
przy ul. 3 Maja 16A)
Wykonanie nowego
chodnika ul. Polna po
stronie parzystej –od
skrzyżowania z ul.
Sienkiewicza do
skrzyżowania z ul. gen. J.
Hallera

4

•

Inteligentne ławki (skwer na
skrzyżowaniu ul.
Mickiewicza i Sikorskiego,
Bulwar 1000-lecia)

50.000,00

36

4

Podpisanie umowy na zimowe utrzymanie miasta Chełmży.
Dnia 31.10.2019 r. Gmina Miasto Chełmża podpisała umowę z F.H.U. „JOSEF”
Omiotek Mariusz, z siedzibą Grzywna 125A, 87-140 Chełmża na wykonanie usług w
zakresie prowadzenia zimowego utrzymania Gminy Miasta Chełmż w trzech
sezonach zimowych: 2019-2020, 2020-2021 i 2021-2022. Zakres prac obejmuje w
szczególności: odśnieżanie, uszarstnianie i usuwanie śliskości ulic, placów i chodników,
wywożenie śniegu. Wartość nominalną zobowiązania wynikającą z umowy na trzy sezony
zimowe oszacowano do kwoty 900 000,00 zł brutto.

•

Termomodernizacja zakończona.
Zakończyła się realizacja inwestycji dotyczącej głębokiej termomodernizacji budynków
użyteczności

publicznej

funkcjonujących

na

terenie

miasta

Chełmży.

Prace

przeprowadzono w obiektach Szkoły Podstawowej Nr 2, Szkoły Podstawowej Nr 3
(w tym budynku byłego Gimnazjum Nr 1) oraz Pływalni Krytej.
Zakres robót obejmował przede wszystkim docieplenie ścian, stropodachów, wymianę
oraz renowację stolarki budowlanej. W celu zachowania walorów historycznych, część
obiektów ocieplono od wewnątrz. W tym celu zastosowano mineralne płyty izolacyjne.
Modernizacji

poddano

również

system

ogrzewania.

Wymieniono

grzejniki,

przeprowadzono płukanie instalacji oraz zamontowano opomiarowanie wraz z głowicami
termostatycznymi. W przypadku budynku pływalni, do podgrzewania wody basenowej
oraz ciepłej wody użytkowej zastosowano układ sześciu monoblokowych pomp ciepła
powietrze-woda.
Powyższe działania wykonano w ramach zadania pn. „Kompleksowa modernizacja
energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Chełmży”, z podziałem
na dwa etapy. Pierwszy dotyczył obiektów oświatowych, natomiast drugi budynku
pływalni.
Realizacja projektu przyczyni się do poprawy efektywności energetycznej wszystkich
modernizowanych budynków. Obok wymiaru ekologicznego, przedsięwzięcie przyniesie
również wymierne oszczędności i obniżenie kosztów eksploatacyjnych. Przez poprawę

efektywności energetycznej należy rozumieć takie ulepszenie budynku, które pozwoli
ogrzać budynek mniejszą ilością paliwa. Docieplenie ścian umożliwia zatrzymanie ciepła
wewnątrz budynku. Podobny rezultat jest wynikiem wymiany okien. Jednoczesna
modernizacja instalacji grzewczej wpłynęła na zmniejszenie zużycia paliwa potrzebnego
do osiągnięcia oczekiwanej temperatury.
Oba etapy zrealizowano przy wsparciu środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Poddziałania 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze
publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa

Kujawsko-Pomorskiego

na

lata

2014-2020.

Łączna

wartość

dofinansowania wyniosła 2 531 023,86 PLN. Przedsięwzięcie realizowano w latach 20182019.

•

Wystrój świąteczny
W pierwszych dniach miesiąca grudnia br. będzie ustawiona na Rynku choinka, która
zostanie przystrojona bombkami w kolorze złotym i fioletowym, świecącą gwiazdą oraz
różnokolorowymi lampkami. Ponadto na lampach zlokalizowanych na Rynku zostaną
zamontowane

girlandy

składające

się

ze

sztucznego

zielonego

igliwia

oraz

różnokolorowych lampek. Również wielokolorowe lampki pojawią się na choince
zlokalizowanej w Parku Wilsona u zbiegu ul. Toruńskiej i Dąbrowskiego.
Jak corocznie nad ulicami Gen.W.Sikorskiego i Chełmińską oraz na latarniach
zlokalizowanych przy Bulwarze 1000-lecia jak i ul. Tumskiej oraz na budynku Urzędu
Miasta zostaną rozwieszone iluminacje świetlne. Natomiast na Rynku zostanie ustawiona
dekoracja w kształcie bramy przypominającej dużą bombkę choinkową z dwiema
mniejszymi bombkami po bokach. W roku bieżącym nad ul. Chełmińską pojawią się
nowe przewieszki w nowym wzorze.
Ponadto w roku bieżącym po raz pierwszy pojawi się na zrewitalizowanym skwerku po
nieczynnym

szalecie

przy ul.

Gen.W.Sikorskiego,

nowy element

tj. 7 metrowa choinka stożkowa w kolorze złoto czerwonym.

dekoracyjny

•

Nieruchomości gminne przeznaczone do sprzedaży
Burmistrz Miasta Chełmży przeznaczył do sprzedaży w trybie przetargu ustnego
nieograniczonego :

 lokal użytkowy położony w Chełmży przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 16 o powierzchni
351,80 m2, cena wywoławcza wynosi 300.000,00 zł, przetarg zaplanowano na dzień 10
grudnia 2019 r. na godzinę 900 w Sali Mieszczańskiej tut. Urzędu. Podstawowym
warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 60.000,00 zł do
dnia 6 grudnia 2019 r. oraz osobiste stawiennictwo w dniu przetargu;
 2 lokale mieszkalne położone w Chełmży przy ul. H. Sienkiewicza 29 o powierzchni 38,74
m2 każde, cena wywoławcza wynosi 110.000,00 zł za każdy lokal mieszkalny, przetargi
zaplanowano na dzień 13 grudnia 2019 r. na godzinę 900 i 930 w Sali Mieszczańskiej tut.
Urzędu. Podstawowym warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium
w wysokości 22.000,00 zł, za każde mieszkanie, do dnia 10 grudnia 2019 r. oraz osobiste
stawiennictwo w dniu przetargu.
Szczegółowe informacje oraz pozostałe warunki dopuszczenia oferentów do licytacji
zamieszczone zostały

na stronie internetowej tut. Urzędu: www.bip.chelmza.pl

w zakładce: Przetargi >Urząd Miasta >Nieruchomości oraz w Małym Ratuszu, I piętro
w biurze Nr 17.

•

Wadliwe działanie oświetlenia ulicznego miasta Chełmży.

Uwagi dotyczące nieprawidłowego działania oświetlenia ulic, placów i chodników można
zgłaszać w Urzędzie Miasta Chełmży pod numerem telefonu 56 639-23-48 w godzinach
pracy Urzędu.
Zgodnie z umową zawartą z firmą Energa Oświetlenie sp. z o.o. z Sopotu, na świadczenie
usługi w zakresie oświetlenia drogowego, zgłoszone awarie będą usuwane w terminie 5
dni roboczych od dnia zgłoszenia tego faktu przez pracowników Urzędu do ww. firmy.

•

Międzykontynentalna wymiana korespondencji przyjaźni

W październiku 2019 uczniowie klasy III „a”, z SP 5 w Chełmży przystąpili do realizacji
Programu „Korespondencja przyjaźni”, którego głównymi celami są m.in.: rozpoznanie,
rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań, uzdolnień i umiejętności m.in. pisemnego
wypowiadania się uczniów. Dzieci przez najbliższe miesiące będą wymieniały listy
z rówieśnikami ze Szkoły Polskiej przy Ambasadzie RP w Waszyngtonie. Korespondencja
międzyszkolna polega na zbiorowej lub indywidualnej wymianie listów przez dzieci,
wymianie

albumów

tematycznych

i okolicznościowych, gazetek szkolnych, prac dziecięcych.

•

Obchody Święta Niepodległości

W dniu 11 listopada odbyły się uroczystości związane z obchodami Święta Niepodległości,
które rozpoczęły się mszą św. o godz. 9.00. Następnie nastąpił przemarsz do miejsc pamięci,
gdzie przedstawiciele władz miasta złożyli kwiaty. W uroczystościach towarzyszyła
Powiatowa i Miejska Orkiestra Dęta z Chełmży.

•

Uczennica z SP 3 zdobyła nagrodę w Wojewódzkim Konkursie Literackim

Małgorzata Stanisławska z klasy VIII b z SP 3 zdobyła II nagrodę w XIV Wojewódzkim
Konkursie Literackim pt. „Odzyskana niepodległość zobowiązuje nas…” Uczennica
zmierzyła się z tym niełatwym tematem i napisała przejmujący, pełen przemyśleń,
patriotyczny wiersz. Uroczyste wręczenie nagrody odbyło się w Zamku Bierzgłowskim.

•

I miejsce w Powiatowym Konkursie Ortograficznym
Julia Kowalewska - uczennica klasy VIII b z SP 3 zdobyła I miejsce w Powiatowym
Konkursie Ortograficznym „O Pióro Starosty Toruńskiego”. W rywalizacji pokonała 27.
uczestników naszego powiatu.

•

Święto Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego
Dnia 15 listopada 2019 roku Szkoła Podstawowa nr 2 w Chełmży obchodziła swoje
Święto. Uroczystość miała podniosły charakter, zważywszy na obecność zacnych Gości –
władz powiatowych i miejskich, reprezentantów wielu służb mundurowych na czele
z 8 Kujawsko – Pomorską Brygadą Obrony Terytorialnej z Bydgoszczy, honorowymi
absolwentami, przedstawicielami Rady Rodziców i kierownikami wielu zaprzyjaźnionych
instytucji kulturalno – oświatowych Chełmży. Program uświetniały rekonstrukcje kilku
wydarzeń z dziejów oręża polskiego na przestrzeni wieków, opracowane przez Agencję
Widowisk Historycznych ARKONA z Torunia.

•

UWAGA NA OSOBY POTRZEBUJĄCE WSPARCIA !
Jesienna pogoda nie sprzyja całodobowemu przebywaniu osób na zewnątrz.
Współdziałanie różnych służb w tej kwestii jest konieczne. Szczególnie istotne jest, by do
tego wsparcia włączyli się także sami mieszkańcy, zwracając szczególną uwagę na osoby
bezdomne i zagrożone bezdomnością, jak również osoby starsze, samotne, niezaradne
życiowo.
Bezdomność to niezwykle złożony problem, a osoby nią dotknięte przechodzą przez
szereg traumatycznych przeżyć. Z tego powodu pomoc, jaką chcemy im ofiarować,
powinna być przemyślana i jak najbardziej profesjonalna. Bezdomność jest jedną
z najskrajniejszych form wykluczenia społecznego. Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy społecznej, pomoc osobom bezdomnym należy do zadań własnych
gminy. Kluczowym zadaniem wyspecjalizowanych jednostek pomocowych staje się m.in.
udzielenie schronienia, dostarczenia posiłku i niezbędnej odzieży osobom tego
pozbawionym. Ponadto warto w tym miejscu zaznaczyć, że jedną z istotnych przesłanek
wykonywanej pracy socjalnej jest ukierunkowanie osoby bezdomnej na wyjście jej z tej
sytuacji kryzysowej. Na terenie miasta Chełmży obecnie jest ok. 16 osób bezdomnych,
z czego większa część tych osób przebywa w specjalistycznych instytucjach,
tj. w Schronisku Dla Osób Bezdomnych z usługami opiekuńczymi w Chełmży lub
w Schronisku Dla Osób Bezdomnych w Brodnicy.

Telefony kontaktowe w sprawie zgłaszania osób bezdomnych potrzebujących,
natychmiastowej pomocy :
- /56/6752469 – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży,
- 606730365 – Straż Miejska,
- /56/ 6751900 – Policja,
- 692135916 – Schronisko Dla Osób Bezdomnych im. bł. Ks. Stefana
Frelichowskiego z usługami opiekuńczymi w Chełmży.

•

LUSTRO CZYNSZOWE !
W terminie, do dnia 31 stycznia 2020 roku zarządcy nieruchomości zabudowanych
nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, zobowiązani są do przekazywania
gminie zestawienia czynszów najmu lokali mieszkalnych w zarządzanych przez nich
budynkach. Wzór formularza, na którym należy złożyć przedmiotowe zestawienie
znajduje się w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2007 r.
w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych
nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonego na obszarze gminy
lub jego części /Dz. U. Nr 250 poz. 1873/. Ponadto informujemy, że druki można pobrać
w budynku Urzędu Miasta przy ul.Gen.J.Hallera 19, pok. nr 6 /parter, numer telefonu
566753085/.

•

DZIEŃ PRACOWNIKA SOCJALNEGO !
Dzień 21 listopada ustawowo ustanowiono Dniem Pracownika Socjalnego. Jest on
świętem wszystkich pracowników służb społecznych, a w szczególności pracowników
socjalnych. W odniesieniu do tego, w dniu 21 listopada 2019 roku Burmistrz Miasta
Chełmży spotkał się z pracownikami socjalnymi z okazji ich święta. W trakcie spotkania
w Sali Mieszczańskiej, Burmistrz Miasta przekazał wszystkim pracownikom Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmży gorące życzenia wszelkiej pomyślności,
poczucia spełnienia

i satysfakcji w służbie drugiemu człowiekowi. Następnie przyszedł

czas na podziękowanie pracownikom za wykonywaną pracę, w tym za wsparcie oraz
pomoc osobom

potrzebującym,

za zdolność zrozumienia drugiego

wyrozumiałość, życzliwość i tolerancję.

człowieka,

Prekursorem pracy socjalnej był Thomas Chalmers – szkocki pastor, który wdrożył na
terenie swojej parafii nowatorski, jak na tamten czas (1822 rok), system pomocy
społecznej dla zaniedbanej części ludności miejskiej. Zorganizował darmowe szkolnictwo
i wyżywienie dla dzieci z nizin społecznych

•

Biesiada Patriotyczna
Z okazji 101 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości, w Szkole Podstawowej
nr 3 przygotowana została Biesiada Patriotyczna. Uroczystość uświetnił występ chóru
szkolnego, tańce maluchów z najmłodszych klas i inscenizacje starszych uczniów.
Podczas biesiady śpiewano patriotyczne pieśni, a także można było poczęstować się
polskimi specjałami: chlebem ze smalcem, smakowitym ciastem drożdżowym i jabłkami.

Najmłodsi uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3

•

Mistrzynie Powiatu
We wtorek, 12 listopada 2019 r. w hali OSiT-u w Chełmży odbyły się Mistrzostwa
Powiatu w mini piłce ręcznej dziewcząt. (Igrzyska Dzieci, kategoria wiekowa: 2007
i

młodsze).

Przyjechały

do

nas

mistrzynie

poszczególnych

gmin

Powiatu

Toruńskiego. Reprezentacja Szkoły Podstawowej nr 2 okazała się nie do pokonania,
wygrała wszystkie swoje cztery mecze, które rozegrała z reprezentacjami szkół
z Turzna, Łążyna, Pigży i Kończewic. Szkoła Podstawowa nr 2 zajęła I miejsce
i zdobyła złote medale. Reprezentacja SP- 2 dziewcząt grała w składzie : Oliwia
Ziółkowska, Julia Ziółkowska,
Werner, Julia Władysiak.

Klaudia Górzyńska, Kimberly Szczypińska, Martyna

Zwycięska drużyna Szkoły Podstawowej nr 2

•

Kreatywna kadra
Chełmżyńscy nauczyciele wzięli udział w warsztatach kreatywnych połączonych ze
szkoleniem na „nowinkach plastycznych”, które pojawiły się na rynku. Organizatorem
warsztatów był pan Maciej Neumann właściciel Sklepu Plastycznego w Chełmży oraz
firma

"happy

color".

Część

wykonanych

prac

nawiązywała

do

tematyki

bożonarodzeniowej. Choinki, mikołajki i inne cudeńka zostaną przeznaczone na
kiermasze świąteczne, które odbędą się w szkołach. Było to kolejne ciekawe szkolenie,
a poznane techniki i materiały na pewno zostaną wykorzystane na zajęciach plastycznych
z uczniami.

Nauczyciele podczas kreatywnych warsztatów

•

Paczuszka dla maluszka
Społeczność Szkoły Podstawowej nr 5 odpowiedziała na apel „Fundacji Małych Stópek”
i postanowiła przygotować paczuszkę dla maluszka. Zebrane pieluszki, nowe zabawki
i ubranka, kosmetyki pielęgnacyjne itp. trafią do maluchów przebywających w domach
samotnej matki. Zbiórka potrwa do 16 grudnia 2019 r. W grudniu w szkole pojawi się
również choinka fundacji ze specjalnymi bombkami. Zachęcamy do włączenia się
w akcję.

•

KOMUNIKAT

Dnia 15 listopada 2019 r. zarządzeniem Nr 141/FK/19 Burmistrza Miasta Chełmży przyjęty
został projekt budżetu miasta na 2020 rok, który przedstawia się następująco:
Po stronie dochodów plan wynosi 75.054.671,20, tym:
- bieżące w wysokości 61.126.287,25
- majątkowe w wysokości 13.928.383,95
Po stronie wydatków plan wynosi 83.079.460,38, w tym:
- bieżące w wysokości 60.414.770,20

- majątkowe w wysokości 22.664.690,18
Deficyt budżetowy wynosi 8.024.789,18.
Zaplanowane dochody w kwocie 75.054.671,20 składają się z :
1) Subwencji

- 14.854.253,00

- część oświatowa

-

7.986.519,00

- część wyrównawcza

-

6.040.718,00

- część równoważąca

-

827.016,00

2) Dotacji

- 20.035.291,00

- na zadania zlecone

- 17.886.301,00

- na zadania własne

-

2.040.700,00

- związanych z realizacją zadań w drodze porozumień z j. s. t. -

107.290,00

- związanych z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej
1.000,00
3) Dotacji z Unii Europejskiej

-

4) Dochodów majątkowych

- 13.928.383,95

w tym z tytułu dotacji z Unii Europejskiej
5) Pozostałych dochodów

307.170,25

- 10.778.383,95
- 25.929.573,00

Na wydatki zaplanowano kwotę 83.079.460,38, z tego na:
1) wydatki jednostek budżetowych

- 36.793.688,00

2) dotacji na zadania bieżące

-

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych

- 20.640.982,00

4) wydatki na obsługę długu

-

400.000,00

5) dotacji z Unii Europejskiej

-

338.370,20

6) objęcie udziałów

-

335.000,00

7) inwestycje i zakupy inwestycyjne

- 22.329.690,18

w tym z tytułu dotacji z Unii Europejskiej

2.241.730,00

- 18.183.690,18

Zaplanowane są następujące zadania inwestycyjne:

Lp.

Zadanie inwestycyjne

Plan na 2020 r.

1
I
A
1.

2
Inwestycje i zakupy inwestycyjne
Inwestycje kontynuowane
Remont przybudówki w Szkole Podstawowej nr 3 budynek B

2.

Budowa Sali z łącznikiem dla Szkoły Podstawowej Nr 5

3.

Remont elewacji Ratusza Miejskiego w Chełmży

311 100,00

4.

Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności

900 000,00

5.

Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta Chełmży

520 005,00

6.

Inkubator przedsiębiorczości w Chełmży

7.
8.

Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na
terenie miasta Chełmży
Modernizacja sali Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury przy ulicy
Bydgoskiej 7

3

250 000,00
3 000 000,00

2 585 450,00
13 155 504,00
300 003,00

II

Razem wydatki na inwestycje kontynuowane

B
1.

Inwestycje noworozpoczęte
Budowa oświetlenia w ulicy Popiełuszki

40 000,00

2.

Budowa oświetlenia w ulicach Kraszewskiego, Fredy i Brzechwy

60 000,00

3.

40 000,00

8.

Budowa oświetlenia przy ul. Ogrodowej i części Tęczowej
Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy ulicy
Polnej
Przebudowa dróg w granicach pasa drogowego- Przebudowa ulic :
Groszkowskiego, Kowalskiego , Tretkowskiego, Wryczy, Szydzika i
Piastowskiej: etap I przebudowa ulicy Groszkowskiego, Wryczy,
Szydzika i Tretkowskiego
Kapitalny remont Sali Gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 3 w
Chełmży
Wymiana poszycia dachowego w budynku głównym Szkoły
Podstawowej nr 2 w Chełmży
Świat Przedszkolaka

245 230,00

9.

Budowa sieci wodociągowej w ulicy Wrzosowej

25 000,00

4.

5.

6.
7.

Wykonanie projektu przedłużenia sieci wodociągowej w ulicy
10. Żeromskiego do ulicy Kraszewskiego oraz przedłużenie sieci
wodociągowej o około 40 mb
Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w
11. drodze wewnętrznej od ulicy Trakt do ulicy Jaśminowej i w ulicy
Jaśminowej

21 022 062,00

50 000,00

250 000,00

150 000,00
80 000,00

20 000,00

20 000,00

III

Razem wydatki na inwestycje noworozpoczęte

980 230,00

C

Zakupy inwestycyjne

1.

Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0

166 398,18

2.

Zakup monitora z oprzyrządowaniem na potrzeby obsługi sesji Rady
Miejskiej

20 000,00

3.

Zakup sprzętu i oprogramowania do wykonywania kopii zapasowych

15 000,00

4.

Zakup kserokopiarki

11 000,00

5.

Zakup samochodu dla potrzeb Urzędu Miasta

100 000,00

IV

Razem wydatki na zakupy

312 398,18

D

Dotacje inwestycyjne

1

Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji

15 000,00

V

Razem dotacje inwestycyjne

15 000,00

E

Ogółem poz. I + II + III + IV+V
Zakupy i objęcie akcji i udziałów

1.

Objęcie udziałów w spółce Szpital powiatowy w Chełmży

335 000,00

VI

Razem wydatki na zakup i objęcie akcji

335 000,00

22 329 690,18

Ogółem poz. I + II + III + IV+V+VI

22 664 690,18

Na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich zaplanowano kwotę
913.260,45.
Prognozowana kwota długu na koniec 2020 roku wyniesie 16.824.480,61.

Chełmża, dnia 26.11.2019

Sekretarz Miasta
(-)

mgr Janusz Wilczyński

