UCHWAŁA NR LI/364/2022
RADY MIASTA CHEŁMNA
z dnia 22 czerwca 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
Miasta Chełmna za 2021 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych
(t.j.
Dz. U.
z 2021 r.,
poz. 305 z późn.
zm.)
uchwala
się,
co
następuje:
§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminy Miasto Chełmno za rok 2021, obejmujące:
1. Bilans z wykonania budżetu Gminy Miasto Chełmno sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 rok.
Wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową w kwocie 16 216 965,77 zł, oraz nadwyżkę
z wykonania budżetu za rok 2021 w wysokości 3 888 032,76 zł.
2. Zbiorczy bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego Gminy Miasto Chełmno
sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 101 931
530,54 zł.
3. Zbiorczy rachunek zysków i strat Gminy Miasto Chełmno za rok 2021 sporządzony na dzień 31 grudnia
2021 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 22 915 003,75 zł
4. Zbiorcze zestawienie zmian w funduszu Gminy Miasto Chełmno sporządzone na dzień 31 grudnia
2021 roku, wykazujące fundusz jednostki w wysokości 71 169 615,93 zł.
5. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Miasto Chełmno za 2021 rok.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Wojciech Strzelecki
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UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 270 ust. 4 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz.
305 z późn. zm.) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie
finansowe jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu, w terminie do
30 czerwca roku następującego po roku budżetowym.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 903FF000-C277-4653-B2E4-58FE1125D095. Podpisany

Strona 1

