
UCHWAŁA NR XXXIII/266/06 

RADY MIEJSKIEJ CHEŁM ŻY 

z dnia 26 października 2006 roku 

 

w sprawie zmiany wysokości sumy, do której Burmistrz Miasta Chełmży może 

samodzielnie zaciągnąć zobowiązanie. 

 

 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, 
Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, 
poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz.1759, z 2005r. Nr 172, 
poz.1441, Nr 175, poz.1457 oraz z 2006r. Nr 17, poz.128), uchwala się, co następuje: 
 

§1. W uchwale Nr XXVII/216/05 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 grudnia 2005 

roku w sprawie budżetu miasta na 2006 rok zmienionej uchwałą Nr XXVIII/232/06 Rady 

Miejskiej Chełmży z dnia 21 lutego 2006 roku w sprawie zmiany wysokości sumy, do której 

Burmistrz Miasta Chełmży może samodzielnie zaciągnąć zobowiązanie w §19 pkt 3 kwotę 

1.000.000 zł zastępuje się kwotą 1.370.000 zł (słownie: jedenmiliontrzystasiedemdziesiąt 

tysięcyzłotych). 

 

§2. Kwota zwiększenia 370.000 zł przeznaczona jest na: 

1) Prowadzenie i utrzymanie szaletów miejskich wraz z targowiskiem 
miejskim ca. 220.000 zł 

2) Wykonanie dekoracji świątecznych  ca. 16.000 zł 
3) Strzeżenie obiektów i mienia stanowiącego własność Urzędu ca. 43.000 zł 
4) Dostawa artykułów biurowych  ca. 55.000 zł 
5) Dostawa paliwa  ca. 36.000 zł 
 

§3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chełmży. 

 

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 

Krzysztof Zduński 

 

 



UZASADNIENIE 

 

do uchwały Nr XXXIII/266/06 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 26 października 2006 roku 

w sprawie zmiany wysokości sumy, do której Burmistrz Miasta Chełmży może samodzielnie 

zaciągnąć zobowiązanie. 

 

 Zgodnie z art.18 ust.2 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy określanie wysokości sumy, do której 

Burmistrz Miasta może samodzielnie zaciągać zobowiązania. 

Zaplanowana w §19 pkt 3 budżetu na 2006 rok kwota w wysokości 1.000.000,00 

została „wykorzystana” głównie na utrzymanie i konserwację terenów zieleni miejskiej oraz 

zimowe utrzymanie ulic, placów i chodników. 

Powyższe działanie polegające na zwiększeniu kwoty, do której Burmistrz może 

samodzielnie zaciągać zobowiązania, wynika z konieczności zawarcia umów w roku 2006, 

a dotyczących funkcjonowania Urzędu od 1 stycznia 2007 roku, w tym między innymi na: 

1) Prowadzenie i utrzymanie szaletów miejskich wraz z targowiskiem 
miejskim ca. 220.000 zł 

2) Wykonanie dekoracji świątecznych  ca. 16.000 zł 
3) Strzeżenie obiektów i mienia stanowiącego własność Urzędu ca. 43.000 zł 
4) Dostawa artykułów biurowych  ca. 55.000 zł 
5) Dostawa paliwa  ca. 36.000 zł 
 

 


