
ZARZĄDZENIE NR 5/FK/19 

BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY 

z dnia 8 stycznia 2019 r. 

 

w sprawie wprowadzenia zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych, 

finansowych i opisowych z wykonania budżetu w Urzędzie Miasta Chełmży i 

jednostkach organizacyjnych Gminy Miasta Chełmży. 

 
 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432 i 2500) oraz art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy 

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. 

poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2500 i 2354) zarządzam, co następuje: 

 

§ 1. Wprowadzam zasady obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych, finansowych  

i opisowych z wykonania budżetu w Urzędzie Miasta Chełmży i jednostkach organizacyjnych 

gminy miasta Chełmży stanowiące załączniki od Nr 1 do Nr 4 do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Chełmży, kierownikom 

komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Chełmży oraz kierownikom jednostek 

organizacyjnych gminy miasta Chełmży. 

 

§ 3. Tabela Nr 14 z załącznika Nr 3 do niniejszego zarządzenia ma zastosowanie po raz 

ostatni do rocznego sprawozdania opisowego z wykonania budżetu za 2019 rok. 

 

§ 4. Traci moc zarządzenie Nr 18/FK/11 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 7 lutego 2011 

roku w sprawie wprowadzenia zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych, 

finansowych i opisowych z wykonania budżetu w Urzędzie Miasta Chełmży i jednostkach 

organizacyjnych Gminy Miasta Chełmży. 

 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania z mocą obowiązującą od dnia 1 

stycznia 2019 r. 

  

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

 

do zarządzenia Nr 5/FK/19 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 8 stycznia 2019 r. w 

sprawie wprowadzenia zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych, 

finansowych i opisowych z wykonania budżetu w Urzędzie Miasta Chełmży i 

jednostkach organizacyjnych Gminy Miasta Chełmży. 

 

 

 Zarządzenie wydane jest w celu zaktualizowania zasad obiegu oraz kontroli 

sprawozdań budżetowych, finansowych i opisowych z wykonania budżetu w Urzędzie Miasta 

Chełmży i jednostkach organizacyjnych Gminy Miasta Chełmży.  

 

 

   

  

 

 

 

           


