
UCHWAŁA NR V/34/15 

RADY MIEJSKIEJ CHEŁM ŻY 

 z dnia 21 maja 2015 r. 

 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok oraz 

sprawozdania finansowego gminy miasta Chełmży. 

 

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072) oraz art. 270 
ust. 4 ustawy z dnia  27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 
885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 532)  uchwala 
się, co następuje: 
 

     § 1. Zatwierdza się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy miasta Chełmży za 2014 

rok wraz ze sprawozdaniem finansowym gminy miasta Chełmży, które obejmuje : 

1) bilans gminy miasta Chełmży za 2014 rok; 

2) bilans jednostki budżetowej (łącznie Urzędu Miasta Chełmży oraz podległych jednostek 

budżetowych) za 2014 rok; 

3) zestawienie zmian funduszu jednostki za 2014 rok (łącznie Urzędu Miasta Chełmży oraz 

podległych jednostek budżetowych);   

4) rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) za 2014 rok (łącznie Urzędu Miasta 

Chełmży oraz podległych jednostek budżetowych). 

 

     § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 
 

         Przewodniczący 
          Rady Miejskiej 
 
 
                 Janusz Kalinowski 
 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

 

 do uchwały nr V/34/15 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok oraz sprawozdania 

finansowego gminy miasta Chełmży. 

 

           Zgodnie z art. 270 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 885 z późn. zm.)  sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego burmistrz 

przekazuje organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 31 

maja roku następującego po roku budżetowym.  

          Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego rozpatruje i zatwierdza 

sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z 

wykonania budżetu, w terminie do dnia 30 czerwca następującego po roku budżetowym. 

 W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione. 

 
 
 
 


