
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIII/257/21 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 24 września 2021r 

 

Plan  przychodów, dochodów i wydatków 

 związanych z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków 

 Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych  

na 2021 rok 

 

 

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan 

1 2 3 4 5  

Ogółem przychody i dochody 629 500,00 

  Przychody   269 500,00 

 905 Przychody jednostek samorządu 

terytorialnego z niewykorzystanych 

środków pieniężnych na rachunku 

bieżącym budżetu, wynikających z 

rozliczenia dochodów i wydatków nimi 

finansowanych związanych ze 

szczególnymi zasadami wykonywania 

budżetu określonymi w odrębnych 

ustawach 

269 500,00 

 Dochody 360 000,00 

758   Różne rozliczenia 360 000,00 

 75816  Wpływy do rozliczenia 360 000,00 

  6100 Środki na dofinansowanie własnych 

inwestycji gmin, powiatów, samorządów 

województw pozyskane z innych źródeł 

360 000,00 
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1 2 3 4 5  

Wydatki 269 500,00 

 

600   Transport i łączność 49 500,00 

 60016  Drogi publiczne gminne 49 500,00 

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 

budżetowych 

49 500,00 

   Opracowanie dokumentacji technicznej                        

i przebudowa drogi gminnej nr 041613C         

w miejscowości Mazanki 

 

921   Kultura i ochrona dziedzictwa 

narodowego 

220 000,00 

 92109  Domy i ośrodki kultury, świetlice i  kluby 220 000,00 

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 

budżetowych 

220 000,00 

   1.Przebudowa, nadbudowa  i rozbudowa 

istniejącego budynku remizy strażackiej 

wraz ze zmianą sposobu użytkowania 

części budynku na świetlicę środowiskową 

- etap II      

220 000,00 

 

Zgodnie z Uchwałą Nr 102 Rady Ministrów  z dnia 23 lipca 2020r w sprawie wsparcia na 

realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego, Gmina Miasto                       

i Gmina Radzyń Chełmiński planuje przeznaczyć odsetki od otrzymanych środków, 

zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym w wysokości 235,84zł na wydatki 

majątkowe - Przebudowa, nadbudowa  i rozbudowa istniejącego budynku remizy strażackiej 

wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na świetlicę środowiskową - etap II. 

Ponadto kwota 360 000,00zł zostanie wykorzystana w 2022 roku na zadanie inwestycyjne 

„Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Radzyniu Chełmińskim wraz                   

z przebudową garaży i wyposażeniem w meble i urządzenia uruchamianej świetlicy 

środowiskowej w w/w budynku OSP”. 


