
 

UCHWAŁA Nr XLIV/277/21 

RADY GMINY CHEŁMŻA 

 

z dnia 29 czerwca 2021 r. 

 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Chełmża 

wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Chełmża za 2020 r.   

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 1038), art. 270 ust. 4 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305) 

uchwala się, co następuje:  

 

§ 1. Po rozpatrzeniu zatwierdza się: 

1) Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Chełmża za 2020 r. stanowiące 

załącznik Nr 1 do uchwały; 

2) Sprawozdanie finansowe Gminy Chełmża za 2020 r., które obejmuje: 

a) bilans z wykonania budżetu Gminy Chełmża za 2020 r. stanowiący załącznik 

Nr 2 do uchwały, 

b) bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego 

za 2020 r. (łącznie Urząd Gminy Chełmża oraz podległe jednostki budżetowe) 

stanowiący załącznik Nr 3 do  uchwały, 

c) zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2020 r. (łącznie Urząd Gminy 

Chełmża oraz podległe jednostki budżetowe) stanowiące załącznik 

Nr 4 do uchwały, 

d) rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) za 2020 r. (łącznie Urząd 

Gminy Chełmża oraz podległe jednostki budżetowe) stanowiący załącznik 

Nr 5 do uchwały, 

e) informację dodatkową za 2020 r. stanowiącą załącznik Nr 6 do uchwały, 

f) wyciąg z danych zawartych w załączniku Informacja dodatkowa, stanowiący 

załącznik Nr 7 do uchwały. 

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRZEWODNICZĄCY  

Rady Gminy 

Janusz Iwański 



 

UZASADNIENIE 

do uchwały Nr XLIV/277/21 Rady Gminy Chełmża 

z dnia 29 czerwca 2021 r. 

 

Zgodnie z art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych dalej ustawa Sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego 

zarząd przekazuje organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego, 

w terminie do dnia 31 maja roku następującego po roku budżetowym”.  

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania 

budżetu poprzedzone jest pracą Komisji Rewizyjnej, która zgodnie z ust. 2 rozpatruje 

następujące dokumenty: 

- sprawozdanie finansowe, 

- sprawozdanie z wykonania budżetu wraz z opinią RIO o tym sprawozdaniu,  

- informację o stanie mienia Gminy, 

„2. Komisja rewizyjna organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego 

rozpatruje sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z wykonania budżetu wraz z opinią 

regionalnej izby obrachunkowej o tym sprawozdaniu oraz informację, o której mowa w 

art. 267 ust. 1 pkt 3. W przypadku gdy jednostka samorządu terytorialnego jest 

obowiązana do badania sprawozdania finansowego, o którym mowa w art. 268, 

przedmiotem rozpatrzenia przez komisję rewizyjną jest również opinia z tego badania”. 

Kompetencją Rady Gminy jest rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania 

finansowego w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym 

- art. 270 ust. 4 ustawy Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego 

rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego 

wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu, w terminie do dnia 30 czerwca roku 

następującego po roku budżetowym”. 
 

 

 


