
UCHWAŁA NR XVII/139/20 
RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY 

z dnia 16 lipca 2020 r. 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 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 2020 r. 

poz. 713) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U.  z 2019 r. 

poz. 869 i 1649 oraz  z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) uchwala się, co następuje: 

§ 1.  Zatwierdza się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy miasta Chełmży za 2019 rok wraz ze 
sprawozdaniem finansowym gminy miasta Chełmży, które obejmuje: 
1) bilans gminy miasta Chełmży za 2019 rok; 
2) bilans jednostki budżetowej (łącznie Urzędu Miasta Chełmży oraz podległych jednostek 

budżetowych) za 2019 rok; 
3) zestawienie zmian funduszu jednostki za 2019 rok (łącznie Urzędu Miasta Chełmży oraz podległych 

jednostek budżetowych); 
4) rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) za 2019 rok (łącznie Urzędu Miasta Chełmży oraz 

podległych jednostek budżetowych); 
5) informację dodatkową. 

§ 2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

  
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Janusz Kalinowski 
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UZASADNIENIE

do uchwały nr XVII/139/20 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie

zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok oraz sprawozdania

finansowego gminy miasta Chełmży.

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

2019 r. poz. 869 i 1649 oraz z 2020r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) burmistrz miasta co roku

przekazuje radzie gminy sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego wraz ze

sprawozdaniem z wykonania budżetu. Standardowo sprawozdanie winno być przedłożone radzie

gminy w terminie do dnia 31 maja. Jednakże w związku ze stanem epidemii, który wprowadzono

w bieżącym roku, ustawodawca na mocy § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31

marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie

ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego

rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 570) o 60 dni

przesunął obowiązki związane z procedurą absolutoryjną. Oznacza to, że organy wykonawcze

jednostek samorządu terytorialnego muszą przedstawić organom stanowiącym, sprawozdanie

finansowe za rok 2019 do 30 lipca br., zaś organy stanowiące uchwałę o absolutorium podejmą do

29 sierpnia br.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.
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