Informacja z wykonania budżetu gminy miasto Chełmża, o której mowa
w art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych za 2020 r.
Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 869 i 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695) podaję do publicznej
wiadomości informację z wykonania budżetu gminy miasto Chełmża 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 2019 r. poz. 869 z późn. zm.);
3. kwotę zobowiązań, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 869 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,
Plan
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:
a) wydatki bieżące w wysokości:
- wydatki jednostek budżetowych w wysokości
- dotacje na zadania bieżące w wysokości
w tym udzielone innym j.s.t. w wysokości
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości
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- 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:
- 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
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)
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7.506.183,87 69,37
18.355.951,49 16.486.464,36 89,82
8.402.320,87, co stanowi 11,16% dochodów
ogółem.
Brak

6) Poręczenia i udzielone gwarancje

6. 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;
I.

Umorzenie zaległości podatkowych na podstawie art. 67a § 1 pkt 3 i 67b ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900 z późn. zm.)

Lp

Imię i nazwisko lub
nazwa

1.

Zakład Wodociągów
i Kanalizacji

2.

Klub Sportowy
„Włókniarz”

3.
4.

5.

6.

Kwota

Wysokość
odsetek

Przyczyna ulgi przedsiębiorcy

118.872,00

10.730,00

uzasadniony interes podatnika

1.549,00

33,00

uzasadniony interes podatnika

Agata i Waldemar
Kasińscy

12.238,00

239,00

uzasadniony interes podatnika

Przedsiębiorstwo
Usługowo –
Produkcyjne
FASTER Sp. z o.o.

41.606,00

4.049,00

uzasadniony interes podatnika

Spółdzielnia Socjalna
Klub Artystyczny
„CUMA”

4.194,00

310,00

uzasadniony interes podatnika

Gołębiewska Wioletta

1.042,00

0,00

uzasadniony interes podatnika

II.

Odroczenie lub rozłożenie na raty należności podatkowych na podstawie
art. 67a § 1 i 2 wyżej cytowanej ustawy
1. Lanckowska Barbara,
2. Życka Danuta,
3. PSS „Społem” w Chełmży.

7. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających
osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej:
Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne

Umorzenie zaległości podatkowych w podatku

„FASTER” spółka z o.o.

od nieruchomości

Agata Kasińska i Waldemar Kasiński

Umorzenie zaległości podatkowych w podatku
od nieruchomości

Ulga z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do celów rolniczych

1. Michalska Wanda
2. Wiśniewski Marek
3. Antkowiak Stanisław
4. Domżalska Teresa
5. Bytniewski Piotr
6. Chmiel Adrian
7. Gniadek Józef
8. Dąbrowski Andrzej
9. Maciejewski Stanisław
10. Romanowski Marcin
11. Marcinkowska Alina
12. Krzemień Małgorzata
13. Drewniak Łukasz
14. Pawełek Maria

Chełmża, 14.05.2020 r.

