
ZARZĄDZENIE NR 51/FK/21 
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY 

z dnia 23 marca 2021 r. 

w sprawie sprawozdania z rocznego wykonania budżetu Gminy Miasta Chełmża za 2020 r. 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713 i 1378), ustawy art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 
z 2021 r. poz. 305) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Realizując uchwałę Nr XI/98/19 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu 
miasta na 2020 r. z późniejszymi zmianami, przedkłada się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasta 
Chełmży za 2020 r. w niżej podanych wielkościach:  

1) dochody budżetowe plan ogółem 87.928.178,58, wykonanie 83.774.172,24, tj. 95,28%, w tym: 

a) dochody bieżące plan 71.290.996,10, wykonanie 70.050.673,15, tj. 98,26%, 

b) dochody majątkowe plan 16.637.182,48, wykonanie 13.723.499,09, tj. 82,49%; 

2) wydatki budżetowe plan ogółem 95.952.967,76, wykonanie 84.405.836,07, tj. 87,97%, w tym: 

a) wydatki bieżące plan 68.012.645,47, wykonanie 63.517.797,35, tj. 93,39%, 

b) wydatki majątkowe plan 27.940.322,29, wykonanie 20.888.038,72, tj. 74,76%; 

3) deficyt budżetu plan -8.024.789,18, wykonanie -631.663,83, tj. 7,87%; 

4) realizacja zadań zleconych bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zleconych innymi ustawami: 

a) dochody plan 25.282.765,96, wykonanie 24.983.068,72, tj. 98,81%, 

b) wydatki plan 25.282.765,96, wykonanie 24.983.068,72, tj. 98,81%; 

5) realizacja preliminarza związanego z realizacją programu rozwiązywania problemów alkoholowych 
i przeciwdziałania narkomanii: 

a) dochody plan 319.600,00, wykonanie 351.069,05, tj. 109,85%, 

b) wydatki plan 386.865,33, wykonanie 200.258,24, tj. 51,76%; 

6) dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska: 

a) dochody plan 110.000,00, wykonanie 60.290,79, tj. 54,81%, 

b) wydatki plan 110.000,00, wykonanie 60.290,79, tj. 54,81%; 

7) dochody i wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi: 

a) dochody plan 4.039.800,00, wykonanie 3.142.306,55, tj. 77,78%, 

b) wydatki plan 4.058.289,35, wykonanie 3.142.306,55, tj. 77,43%. 

§ 2. Poinformować mieszkańców o wykorzystaniu środków budżetowych poprzez umieszczenie 
niniejszego zarządzenia na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miasta Chełmży oraz na stronie Biuletynu Informacji 
Publicznej. 

§ 3. Przedstawić Radzie Miejskiej Chełmży oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej: 

1) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasta Chełmża za 2020 rok, 

2) sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Powiatowej i Miejskiej 
Biblioteki Publicznej za 2020 rok, 

3) informację o stanie mienia komunalnego Gminy Miasta Chełmży wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. 

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Chełmży. 
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§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Kujawsko - Pomorskiego.  

 

  
 

Burmistrz Miasta 
 
 

Jerzy Czerwiński 
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Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 51/FK/21 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie
sprawozdania z rocznego wykonania budżetu Gminy Miasta Chełmża za 2020 rok.

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r.
poz. 305) Burmistrz Miasta zobowiązany jest do przedstawienia Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie
Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu zawierającego zestawienie dochodów
i wydatków wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2020 rok oraz sprawozdanie roczne
z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Powiatowej i Miejskiej Biblioteki
Publicznej w terminie do dnia 31 marca br.
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