
 

UCHWAŁA NR VII/52/07 

RADY MIEJSKIEJ CHEŁM ŻY 

z dnia 8 sierpnia 2007 r. 

 

 

w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego w zakresie podjęcia inwestycji 

przekraczającego granicę ustaloną przez Radę Miejską Chełmży w budżecie 

na rok 2007. 

 

  Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. e i art.58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
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 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz.1337 oraz z 
2007r. Nr 48, poz. 327) uchwala się, co następuje: 
 

§1. Postanawia się zaciągnąć zobowiązanie na kwotę 1.140.000 zł (słownie: milion 

stoczterdzieścitysięcyzłotych), tj. ponad granicę ustaloną w budżecie na 2007 rok na zadanie 

inwestycyjne pod nazwą: "Modernizacja Targowiska Miejskiego zlokalizowanego przy        

ul. Św.Jana i ks.P.Skargi w Chełmży", które zrealizowane będzie do 31.12.2009 roku. 

 

§ 2. Płatność realizowana będzie: 

- w roku 2008 w wysokości 500.000 zł. 

      - w roku 2009 w wysokości 640.000 zł. 

 

§ 3. Zobowiązanie zostanie pokryte z dochodów własnych gminy, tj. z podatków: 

- od nieruchomości, 

- z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. 

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chełmży. 

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

          Przewodniczący 
           Rady Miejskiej 
 
 
                   Janusz Kalinowski 
 



 

 

UZASADNIENIE 

 

do uchwały Nr VII/52/07 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 8 sierpnia 2007 roku w sprawie 

zaciągnięcia zobowiązania finansowego w zakresie podjęcia inwestycji przekraczającego 

granicę ustaloną przez Radę Miejską Chełmży w budżecie na rok 2007. 

 

Zgodnie z art.18 ust.2 pkt 9 lit. e ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku 

Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) do kompetencji rady gminy należy podejmowanie uchwał 

w sprawach zaciągnięcia zobowiązania finansowego przekraczającego granicę ustaloną przez 

radę gminy. 

W związku ze wstępnym kosztorysem inwestorskim na wykonanie zadania pn.: 

„Modernizacja Targowiska Miejskiego zlokalizowanego przy ul. Św.Jana i ks.P.Skargi” 

konieczne jest zaciągnięcie zobowiązania finansowego. 

Wartość całkowita inwestycji wyniesie ca. 1.200.000 zł, a płatności zrealizowane będą 

w ciągu dwóch lat, w tym: 

1) 31.12.2008 r. - 500.000 zł 

2) 31.12.2009 r. - 640.000 zł 

Aby powyższa inwestycja mogła być realizowana niezbędne jest podjecie powyższej 

uchwały, która pozwoli Burmistrzowi Miasta na zaciągnięcie wieloletnich zobowiązań 

finansowych w roku bieżącym z płatnościami w roku przyszłym. 

 

 


