
 

ZARZĄDZENIE NR 86/FK/10 

BURMISTRZA MIASTA CHEŁM śY 

z dnia 31 maja 2010 r. 

 

w sprawie rocznej informacji z wykonania budŜetu miasta ChełmŜy za 2009 rok. 

  

      Na podstawie art. 37 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  

(Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146) zarządzam, co następuje: 

 

      § 1. Podaje się do publicznej wiadomości informację z wykonania budŜetu miasta ChełmŜy 

obejmującą: 

1) dane dotyczące wykonania budŜetu jednostki samorządu terytorialnego w poprzednim roku 

budŜetowym, w tym kwotę deficytu albo nadwyŜki; 

2) kwotę wykorzystanych środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2; 

3) kwotę zobowiązań, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4; 

4) kwoty dotacji otrzymanych z budŜetów jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty 

dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego; 

5) wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji, z wymienieniem podmiotów, których gwarancje  

i poręczenia dotyczą zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.  

 

      § 2. Podaje się do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek 

organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat 

udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłoŜono spłatę na raty w kwocie przewyŜszającej 

łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia zgodnie 

z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. 

 

      § 3. Podaje się do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek 

organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej 

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.  

 

      § 4. Załączniki do niniejszego zarządzenia podaje się do publicznej wiadomości poprzez 

zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta 

ChełmŜy.  



 

 

      § 5. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta ChełmŜy. 

 

      § 6. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w drodze obwieszczenia i wchodzi w Ŝycie z dniem 

ogłoszenia.  

 



Załącznik Nr 1 
do zarządzenia Nr 86/FK/10 
Burmistrza Miasta ChełmŜy  
z dnia 31 maja 2010 r. 

 

WYKONANIE BUD śETU MIASTA CHEŁM śY ZA 2009 ROK 

 Plan Wykonanie % wyk. 

1) Dochody budŜetu miasta: 35.656.373,39 35.998.384,91 100,96 

a) dochody bieŜące w wysokości: 33.406.461,19 33.942.144,71 101,60 

 - dotacje na zadania zlecone w wysokości  

- dotacje celowe na zadania własne w wysokości 

- dotacje związane z realizacją zadań w drodze  

porozumień z j.s.t. w wysokości  

- dotacje związane z realizacją zadań w drodze 

porozumień z organami administracji rządowej 

w kwocie  

- subwencje w wysokości  

- dochody własne w wysokości  

5.264.371,00 

1.463.933,00 

 

55.850,00 

 

 

1.000,00 

10.829.236,00 

15.792.071,19 

5.264.090,53 

1.436.946,40 

 

55.850,00 

 

 

1.000,00 

10.829.236,00 

16.355.021,78 

99,99 

98,16 

 

100 

 

 

100 

100 

103,56 

b) dochody majątkowe 2.249.912,20 2.056.240,20 91,39 

2) Wydatki budŜetu miasta: 41.716.728,49 40.716.731,55 97,60 

a) wydatki bieŜące w wysokości 33.796.164,95 32.857.696.53 97,22 

- wynagrodzenia w wysokości 

- pochodne od wynagrodzeń w wysokości  

- dotacje z budŜetu w wysokości,  

  w tym udzielone innym j.s.t. 

- obsługa długu w wysokości 

- pozostałe w wysokości 

10.707.064,76 

1.887.936,00 

2.923.302,19 

0,00 

253.500,00 

18.024.362,00 

10.473.072,66 

1.787.490,81 

2.923.301,79 

0,00 

251.575,04 

17.422.256,23 

97,81 

94,68 

100 

0 

99,24 

96,66 

b) wydatki majątkowe w wysokości 7.920.563,54 7.859.035,02 99,22 

 - wydatki inwestycyjne w wysokości 7.722.640,54 7.661.590,34 99,21 

3)  NadwyŜka / deficyt budŜetowy w wysokości -6.060.355,10 -4.718.346,64 -77,86 

4) Środki z budŜetu UE (art. 5 ust. 1 pkt 2) 1.543.912,20 1.543.912,10 100 

5) Kwota zobowiązań wynosi (art. 72 ust 1 pkt 4) 10.038.694,97 co stanowi 27,88% 

dochodów wykonanych ogółem 

6) Poręczenia i udzielone gwarancje  brak  



Załącznik Nr 2 
do zarządzenia Nr 86/FK/10 
Burmistrza Miasta ChełmŜy  
z dnia 31 maja 2010 r. 

 
WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK 

ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJ ĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, 
KTÓRYM W ZAKRESIE PODATKÓW LUB OPŁAT UDZIELONO ULG,  

ODROCZEŃ, UMORZEŃ LUB ROZŁO śONO SPŁATĘ NA RATY W KWOCIE 
PRZEWYśSZAJĄCEJ 500,00 ZŁ, WRAZ ZE WSKAZANIEM WYSOKO ŚCI 

UMORZONYCH KWOT I PRZYCZYN UMORZENIA 
 

Umorzenie zaległości podatkowych na podstawie art. 67a § 2 i 67b ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60  
z późn. zm.)  

Lp Imi ę i nazwisko lub 
nazwa Kwota Wysokość 

odsetek Przyczyna ulgi przedsiębiorcy 

1. Lanckowska Barbara 0,00 zł 958,00 zł trudna sytuacja materialna 

2. Korytkowski Henryk 854,00 zł 0,00 zł uzasadniony waŜny interes podatnika 

3. Wesołowska GraŜyna 4.004,00 zł 0,00 zł uzasadniony waŜny interes podatnika 

4. Zakład Wodociągów  
i Kanalizacji 

0,00 zł 2.383,00 zł uzasadniony waŜny interes podatnika 

5. Rygielski Stefan 531,00 zł 12,00 zł uzasadniony waŜny interes podatnika 

                                                

Odroczenie lub rozłoŜenie na raty naleŜności podatkowych na podstawie art. 67a § 1 i 
art. 67b wyŜej cytowanej ustawy. 

1. Lanckowska Barbara 

2. Kościńska Ewa 

3. Zielińska Genowefa 

4. Powszechna Spółdzielnia SpoŜywców „Społem” 

5. Przedsiębiorstwo Materiałów Izolacyjnych „Izolacja – Matizol” S.A. 

6. „POL – SPORT” Spółka z o.o.  

 

Zwolnienie z podatku od nieruchomości na podstawie Uchwały Rady Miejskiej ChełmŜy 
w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie miasta 
ChełmŜy. 

Brak. 

 

Zwolnienie na podstawie decyzji Burmistrza Miasta ChełmŜy – art. 12 ust. 2 pkt 6 i art. 
13d i ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, 
poz. 431 ze zm.)  

Brak.  

 

Zakłady Pracy Chronionej 

Brak. 



                        
Załącznik Nr 3 
do zarządzenia Nr 86/FK/10 
Burmistrza Miasta ChełmŜy  
z dnia 31 maja 2010 r. 

 
 

WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK 
ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJ ĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, 

KTÓRYM UDZELONO POMOCY PUBLICZNEJ W  OKRESIE  
OD 01.I. DO 31.XII. 2009 ROKU 

 
 
 
1. Przedsiębiorstwo Materiałów Izolacyjnych „Izolacja – Matizol” S.A. 

2. „POL – SPORT” Spółka z o.o.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UZASADNIENIE 

do zarządzenia Nr 86/FK/10 Burmistrza Miasta ChełmŜy z dnia 31 maja 2010 r. 

w sprawie rocznej informacji z wykonania budŜetu miasta ChełmŜy za 2009 rok. 

 

Z dniem 1 stycznia 2010 r. weszła w Ŝycie ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych, która uchyliła ustawę z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach 

publicznych. 

Zgodnie z art. 37 znowelizowanej ustawy o finansach publicznych Burmistrz Miasta podaje 

do publicznej wiadomości kwartalną informację o wykonaniu budŜetu jednostki samorządu 

terytorialnego, w tym kwotę deficytu lub nadwyŜki oraz o udzielonych umorzeniach 

niepodatkowych naleŜności budŜetowych.  

Oprócz tego informacje obejmującą: 

1) dane dotyczące wykonania budŜetu jednostki samorządu terytorialnego w poprzednim 

roku budŜetowym, w tym kwotę deficytu albo nadwyŜki; 

2) kwotę wykorzystanych środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2; 

3) kwotę zobowiązań, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4; 

4) kwoty dotacji otrzymanych z budŜetów jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty 

dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego; 

5) wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji, z wymienieniem podmiotów, których gwarancje 

i poręczenia dotyczą.  

W powyŜszej informacji naleŜy przedstawić wykaz osób prawnych i fizycznych oraz 

jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie 

podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłoŜono spłatę na raty w kwocie 

przewyŜszającej łącznie 500 zł oraz wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek 

organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy 

publicznej.  


