  ZARZĄDZENIE NR 51/22 WÓJTA GMINY CHEŁMŻA
z dnia 30 maja 2022 r.


w sprawie rocznej informacji z wykonania budżetu Gminy Chełmża za 2021 r.



            Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 559)  zarządzam, co następuje:  

§ 1. Podaję do publicznej wiadomości informację z wykonania budżetu Gminy Chełmża za 2021 r. obejmującą:
1)	dane dotyczące wykonania budżetu w 2021 roku, w tym kwotę deficytu albo nadwyżki;
2)	kwotę wykorzystanych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej;
3)	kwotę zobowiązań wymagalnych;
4)	kwoty dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego;
5)	kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego;
6)	wykaz podmiotów, którym udzielono poręczeń i gwarancji
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Podaję do publicznej wiadomości 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 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Podaję do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2021 roku udzielono pomocy publicznej zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Załączniki do niniejszego zarządzenia podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej i wywieszenie na tablicach informacyjnych w Urzędzie Gminy w Chełmży.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Chełmża.

    § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej i wywieszenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Chełmża.








      Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 51/22 z dnia 30 maja 2022 r. 
      w sprawie rocznej informacji z wykonania budżetu Gminy Chełmża za rok 2021.
	
Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych Wójt Gminy podaje do publicznej wiadomości w terminie do 31 maja roku następnego informację z wykonania budżetu w poprzednim roku.
Ponadto informacja zawiera 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 oraz wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej.
Do dotacji otrzymanych z innych jst. i udzielonych innym jst. zostały uwzględnione wartości z  § 2318,2319,2320,2329,2339,6300,6619,6620,6629,6639,6630.                                                                                                            Załącznik Nr 1 
                                                                                                                            do Zarządzenia Nr 51/22
                                                                                                                         Wójta Gminy Chełmża 
                                                                                                                              z dnia 30 maja 2022 roku

       WYKONANIE BUDŻETU GMINY CHEŁMŻA ZA 2021 ROK
1
Wyszczególnienie
PLAN
WYKONANIE
A
DOCHODY BUDŻETU w tym:
59 024 428,72
61 090 393,93

1) dotacje celowe
17 860 519,37
17 765 944,14


(zad. własne, zlecone, na podst. poroz.)
                    


2)	subwencje                                                                  
3)	podstawowe dochody
podatkowe i wpływy z opłat
4)	pozostałe dochody
14 736 735,00
10 469 155,84


15 958 018,51
14 736 735,00
12 586 969,43


16 000 745,36
B
WYDATKI BUDŻETU w tym:
65 830 524,81
59 444 737,71

1)wydatki bieżące
48 793 778,32
44 977 602,54 

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
 -pozostałe wydatki
15 866 372,08

32 927 406,24
14 646 198,52

30 331 404,02

2)wydatki majątkowe
17 036 746,49
14 467 135,17 
C
DEFICYT-/ NADWYŻKA+ BUDŻETU
- 6 806 096,09
1 645 656,22
D/ 1
Przychody budżetu ogółem
8 965 296,09
27 741 122,85


w tym:
-emisja papierów wartościowych
-inne źródła (wolne środki, niewykorzystane środki pieniężne)
- spłata pożyczek udzielonych 

6 500 000,00
2 445 296,09

20 000,00

6 500 000,00
21 224 122,85

17 000,00
D/2
Rozchody budżetu ogółem
2 159 200,00
2 156 200,00

w tym:
1) spłata kredytów i pożyczek, w tym: 
- spłaty pożyczek na realizację projektów z udziałem środków unijnych
 2) pożyczki udzielone

2 139 200,00

0,00


     20 000,00

2 139 200,00

0,00


17 000,00
3
KWOTA WYKORZYSTANYCH ŚRODKÓW Z BUDŻETU UE (art 5 ust. l pkt.2)
3 944 789,66
2 020 912,29
4
KWOTA ZOBOWIĄZAŃ

35 323 432,00

w tym:
-	kredyty i pożyczki,
-   obligacje,
-   wykup wierzytelności,
-	zobowiązania wymagalne


6 623 432,00
28 700 000,00
              0,00
5
DOTACJE OTRZYMANE Z BUDŻETÓW JST.
961 667,00
944 294,62
6
DOTACJE PRZEKAZANE INNYM JST.
1 213 746,17
516 158,93
7
KWOTA UDZIELONYCH PORĘCZEŃ I GWARANCJI
0
                             0



