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Budżet gminy Radzyń Chełmiński na rok 2010 został opracowany w oparciu                         

o obowiązujące przepisy. Wysokość dochodów przyjęto na podstawie danych 

otrzymanych z Ministerstwa Finansów, Kujawsko – Pomorskiego Urzędu 

Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego.  

 

Główne pozycje dochodów to: 

 

- subwencje, które wynoszą 6 891 612zł i stanowią  45,86% dochodów ogółem                 

w tym: subwencja oświatowa  5 025 899zł,  

 

- dochody bieżące stanowią kwotę 14 554 654zł,  tj. 96,85 % dochodów ogółem                      

i obejmują wpływy z podatków i opłat lokalnych, z usług za sprzedaż wody, ciepła                    

i odbiór ścieków z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz dotacje celowe, 

 

 - dochody majątkowe wynoszą 474 000zł, tj. 3,15% dochodów ogółem  i obejmują 

wpływy ze sprzedaży majątku, 

 

- dotacje celowe stanowią kwotę 3 336 541zł, tj. 22,20% dochodów ogółem i obejmują 

środki na realizację zadań  zleconych z zakresu administracji rządowej – 2 032 787zł,              

na dofinansowanie zadań własnych - 524 100zł., na zadania realizowane na podstawie 

umów (porozumień) – 1 000zł., oraz na zadania realizowane ze środków pochodzących 

z budżetu Unii Europejskiej – 778 654zł. 

 

 

Wydatki budżetu zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2009 oraz 

uwzględniając w niektórych działach konieczność realizacji pilnych zadań i według 

głównych celów przeznaczenia przedstawiają się następująco: 

 

   - wynagrodzenia                                                                                 –        6 155 288 zł 

 

   - pochodne od wynagrodzeń                                                              –         1 154 194 zł 

 

   - wydatki na obsługę długu                                                                –           165 000 zł 

 

   - wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                  –             60 000 zł 

 

   - rezerwa ogólna                                                                                 –           100 000 zł 

 

   - rezerwa celowa                                                                                  –            80 000  zł 

     z przeznaczeniem na realizację zadań pożytku publicznego             –            60 000 zł 

     i wydatki zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym                   –            20 000 zł 
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   - dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 

   w wysokości                                                                                                  –   545 000 zł 

 

- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 

   w wysokości                                                                                                  –     67 137 zł     

 

- wydatki majątkowe (inwestycyjne) stanowią kwotę 3 871 400,-zł, tj. 20,62%   

wydatków ogółem i obejmują następujące zadania: 

1) Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej z przydomowymi oczyszczalniami 

ścieków na terenie gminy Radzyń Chełmiński oraz wymiana i rozbudowa sieci 

wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński; 

2) Partycypacja w kosztach rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości 

Mgowo -  I etap; 

3) Skomunikowanie centrum miasta z kompleksem obiektów sportowych poprzez 

przebudowę części ulicy Przykop i części ulicy Ogniowej w Radzyniu 

Chełmińskim na chodnik  i parking; 

4) Rekultywacja drogi gminnej nr 041602 C  w miejscowości Kneblowo; 

5) Budowa chodnika Wymysłowo - Radzyń Chełmiński; 

6) Remont dróg gminnych w Szumiłowie; 

7) Opracowanie dokumentacji technicznej na adaptację budynku poszkolnego                                                          

w Rywałdzie na cele mieszkaniowe; 

8) Zakup zestawów komputerowych, drukarek i kserokopiarki; 

9) Zakup radarowego miernika prędkości "ISKRA" dla Posterunku Policji                      

w Radzyniu Chełmińskim; 

10) Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę budynku OSP                                          

w Rywałdzie; 

11) Zakup i wymiana drzwi garażowych w budynku OSP w Radzyniu Chełmińskim; 

12) Wykonanie dokumentacji technicznej i kosztorysu na termomodernizację sali 

gimnastycznej przy Zespole Szkół w Radzyniu Chełmińskim; 

13) Wykonanie dokumentacji technicznej i kosztorysu na potrzeby utworzenia placu 

zabaw w ramach realizacji programu "Radosna Szkoła"; 

14)  Opracowanie dokumentacji technicznej na adaptację byłej apteki w budynku 

SPZOZ  w Radzyniu Chełmińskim na cele rehabilitacyjne; 

15)  Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Tysiąclecia; 

16)  Przebudowa budynku po byłej kotłowni na świetlicę wiejską w miejscowości 

Dębieniec gmina Radzyń Chełmiński; 

17) Opracowanie dokumentacji technicznej oraz przebudowa świetlicy wiejskiej                                                 

w Gawłowicach; 

18) Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę świetlicy wiejskiej                 

w Radzyniu Wsi; 

19) Podniesienie standardu nawierzchni boiska do tenisa ziemnego i do piłki 

siatkowej przy świetlicy wiejskiej w Zakrzewie; 

20) Opracowanie dokumentacji technicznej na konserwację i renowację murów 

Zamku Konwentualnego w Radzyniu Chełmińskim; 

21)  Budowa trybun, chodników i parkingu przy pełnowymiarowym boisku do piłki 

nożnej   w Radzyniu Chełmińskim. 

 

 


