
Informacja z wykonania budżetu Gminy Miasta 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 2021 r. poz. 305) podaję do publicznej wiadomości informację z wykonania budżetu 

Gminy Miasta 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; 

3. kwotę zobowiązań, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych; 

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 Wykonanie % 

wyk. 

1) Dochody budżetu miasta: 87.928.178,58 83.774.172,24 95,28 

a) dochody bieżące w wysokości: 71.290.966,10 70.050.673,15 98,26 

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 

- dotacje celowe na zadania własne w wysokości 

- dotacje związane z realizacją zadań w drodze  porozumie  

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  

22.330.659,96 

2.851.106,00 

 

99.000,00 

 

2.000,00 

14.812.909,00 

        

 

524.570,25 

30.670.750,89 

22.147.648,73 

2.734.419,99 

 

99.000,00 

 

2.000,00 

14.812.909,00 

 

 

603.782,58 

29.650.912,85 

99,18 

95,91 

 

100 

 

100 

100 

 

 

115,10 

96,67 

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 

16.637.182,48 

 

 

11.245.852,48 

13.723.499,09 

 

 

9.440.576,14 

82,49 

 

 

83,95 

2) Wydatki budżetu miasta: 95.952.967,76 84.405.836,07 87,97 

a) wydatki bieżące w wysokości: 68.012.645,47 63.517.797,35 93,39 

- 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 

- obsługa długu w wysokości 

40.014.089,20 

2.375.584,00 

63.680,00 

24.856.823,23 

222.822,25 

 

36.242.622,26 

2.228.927,84 

63.625,00 

24.586.188,39 

120.883,51 

 

90,57 

93,83 

99,91 

98,91 

54,25 

 



- wydatki na programy finansowane z udziałem środków,  

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 

543.326,79 339.175,35 62,43 

b) wydatki majątkowe w wysokości: 27.940.322,29 20.888.038,72 74,76 

- 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 

27.605.322,29 

 

20.908.312,95 

335.000,00 

20.553.038,72 

 

17.648.317,62 

335.000,00 

74,45 

 

84,41 

100,00 

3) Deficyt / nadwyżka budżetowa w wysokości -8.024.789,18 -631.663,83 - 

4) Środki z budżetu UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) 

    a) dochody w wysokości 

    b) wydatki w wysokości 

 

11.770.422,73 

21.451.639,74 

 

10.044.358,72 

17.987.492,97 

 

85,34 

83,85 

5) Kwota zobowiązań wynosi (art. 72 ust. 1 pkt 4) 11.910.142,40, co stanowi 14,22% 

dochodów ogółem. 

6) Poręczenia i udzielone gwarancje  Brak 

 

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 2021 r. poz. 694 z późn. zm.) 

L

p. 
Imię i nazwisko lub nazwa Kwota Wysokość 

odsetek 

Przyczyna ulgi 

przedsiębiorcy 

1. Zakład Wodociągów i 

Kanalizacji 

60.003,0

0 

12.958,60 uzasadniony interes 

podatnika 

2. Klub Sportowy „Włókniarz” 0,00 44,00 uzasadniony interes 

podatnika 

3. Agata i Waldemar Kasińscy 6.314,00 14,00 uzasadniony interes 

podatnika 

4. Wiliński Wojciech 699,00 26,00 uzasadniony interes 

podatnika 

5. Żydaczek Robert 1.736,00 39,00 uzasadniony interes 

podatnika 

6. Lanckowska Barbara  0,00 11.775,00 uzasadniony interes 

podatnika 

                                                

II. Odroczenie lub rozłożenie na raty należności podatkowych na podstawie  

art. 67a § 1 i 2 wyżej cytowanej ustawy 

1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Chełmży, 

2. Okoński Marek. 

 



7. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających 

osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej: 

 

Okoński Marek Rozłożenie na raty zaległości podatkowych  

w podatku 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. Wiśniewski Marek 

2. Antkowiak Stanisław 

3. Bytniewski Piotr 

4. Dąbrowski Andrzej 

5. Marcinkowska Alina 

6. Krzemień Małgorzata 

7. Pawełek Maria 

8. Maciejewski Stanisław 

9. Jarosz Krzysztof 

10. Osiak Łukasz 

11. Gil Józef 

12. Osiak Kazimierz 

13. Ścibior Wojciech 

14. Jansen Stanisława 

 

COVID – 19 (zwolnienie) 

1. Kasińscy Agata i Waldemar – 6.313,00 

2. Brzdęk Anna – 1.128,00 

3. Szyduczyńska Ewa – 666,00 

4. PHU „Hurtozbyt” – 5.001,00 

5. Kalisz Andrzej – 515,00 

6. Hołubek Witold – 4.861,00 

 

COVID – 19 (odroczenie płatności raty podatku) 

1. Okoński Marek i Joanna 

     Burmistrz Miasta 

/mgr/ Jerzy Czerwiński 

Chełmża, 10.05.2021 r.      


