ZARZĄDZENIE NR 76/FK/14
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY
z dnia 22 maja 2014 r.
w sprawie rocznej informacji z wykonania budżetu miasta Chełmży za 2013 rok.

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379) zarządza się, co następuje:

§ 1. Podaje się do publicznej wiadomości informację z wykonania budżetu miasta Chełmży
obejmującą:
1) dane dotyczące wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w poprzednim roku
budżetowym, w tym kwotę deficytu albo nadwyżki;
2) kwotę wykorzystanych środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach
publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.);
3) kwotę zobowiązań, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych
(Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.);
4) kwoty dotacji otrzymanych z budżetów 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 rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej
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. Zarządzenie wraz z załącznikami podaje się do publicznej wiadomości poprzez
zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta
Chełmży.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Chełmży.

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

Burmistrz Miasta Chełmży
(-) mgr Jerzy Czerwiński

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 76/FK/14
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 22 maja 2014 r.

WYKONANIE BUDŻETU MIASTA CHEŁMŻY ZA 2013 ROK
Plan
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a) wydatki bieżące w wysokości:

39.107.206,91

37.936.477,02

97,01

- wydatki jednostek budżetowych w wysokości
- dotacje w wysokości
w tym udzielone innym j.s.t. w wysokości
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości
- obsługa długu w wysokości
- wydatki na programy finansowane z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w
wysokości
b) wydatki majątkowe w wysokości:
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170.000,00
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95,80
68,14

- wydatki inwestycyjne w wysokości
z tego na programy finansowane z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w
wysokości
- zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości
3) Deficyt / nadwyżka budżetowa w wysokości

3.453.237,16

2.352.977,81

68,14

3.125.102,19
0,00
1.650.654,23

2.056.385,52
0,00
4.220.159,22
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1) Dochody budżetu miasta:
a) dochody bieżące w wysokości:
- 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
wysokości
- subwencje w wysokości
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości
- pozostałe w wysokości
b) dochody majątkowe w wysokości:
z tego z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3 w wysokości
2) Wydatki budżetu miasta:

4) Środki z budżetu UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)
a) dochody w wysokości
b) wydatki w wysokości
5) Kwota zobowiązań wynosi (art. 72 ust. 1 pkt 4)
6) Poręczenia i udzielone gwarancje

539.580,89
526.709,69
3.295.102,19
2.219.237,71
16.302.588,65, co stanowi 36,63%
dochodów ogółem.
Brak.

97,61
67,35

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 76/FK/14
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 22 maja 2014 r.

WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK
ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM
W ZAKRESIE PODATKÓW LUB OPŁAT UDZIELONO ULG, ODROCZEŃ,
UMORZEŃ LUB ROZŁOŻONO SPŁATĘ NA RATY W KWOCIE
PRZEWYŻSZAJĄCEJ ŁĄCZNIE 500,00 ZŁ, WRAZ ZE WSKAZANIEM WYSOKOŚCI
UMORZONYCH KWOT I PRZYCZYN UMORZENIA
Umorzenie zaległości podatkowych na podstawie art. 67a § 3 i 67b ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.).
Imię i nazwisko lub
nazwa

Lp
1.

Zakład Wodociągów
i Kanalizacji

2.

Kwota

Wysokość
odsetek

Przyczyna ulgi przedsiębiorcy

0,00

7.016,00 uzasadniony interes podatnika

Nogaj Andrzej

4.100,00

115,00 uzasadniony interes podatnika

3.

Najdowski Jarosław

2.783,00

28,00 uzasadniony interes podatnika

4.

Moskal Agnieszka

956,00

297,00 uzasadniony interes podatnika

4.

Ośrodek Sportu
i Turystyki

0,00

3.604,00 uzasadniony interes podatnika

Odroczenie lub rozłożenie na raty należności podatkowych na podstawie art. 67a § 1 i 2
wyżej cytowanej ustawy.
1.
2.
3.
4.
5.

Lanckowska Barbara,
Kalita Mariusz,
Schulz Wiesława,
Strąkowska Wiesława,
PSS „Społem” w Chełmży.

Zwolnienie z podatku od nieruchomości na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Chełmży
w sprawie udzielenia pomocy de minimis w formie zwolnienia od podatku od
nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie miasta Chełmży.
1. Marek Okoński – 12.941,00.

Zwolnienie na podstawie decyzji Burmistrza Miasta Chełmży – art. 12 ust. 2 pkt 6 i art.
13d ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz.
1381 z późn. zm.).
Polski Związek Działkowców – Rodzinne Ogrody Działkowe:
1. „Postęp”,
2. „Od Nowa”,
3. „Wodnik”,
4. „Malinka”.

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 76/FK/14
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 22 maja 2014 r.

WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK
ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM
UDZELONO POMOCY PUBLICZNEJ W OKRESIE
OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU

1. Marek Okoński.

UZASADNIENIE
do zarządzenia Nr 76/FK/14 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie
rocznej informacji z wykonania budżetu miasta Chełmży za 2013 rok.

Zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Burmistrz
Miasta podaje do publicznej wiadomości kwartalną informację o wykonaniu budżetu jednostki
samorządu terytorialnego, w tym kwotę deficytu lub nadwyżki oraz o udzielonych umorzeniach
niepodatkowych należności budżetowych.
Oprócz tego informacje obejmującą:
1) dane dotyczące wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w poprzednim roku
budżetowym, w tym kwotę deficytu albo nadwyżki;
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 budżetów 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 powyższej informacji należy przedstawić wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek
organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat
udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej
łącznie 500 zł oraz wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych
nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej.

