
 

UCHWAŁA NR XI/73/07 

RADY MIEJSKIEJ CHEŁM ŻY 

z dnia 13 grudnia 2007 r. 

 

 

zmieniająca uchwałę 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 oraz z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 175, poz. 1457 i Nr 181, poz.1337,            
z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) uchwala się, co następuje: 
 

        § 1. W uchwale Nr VII/52/07 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 wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 1 uchwały kwotę 1.140.000 zł. zastępuje się kwotą 1.300.000 zł., 

2) w § 2 kwotę 500.000 zł. zastępuje się kwotą 1.218.000 zł., a kwotę 640.000 zł. zastępuje 

się kwotą 82.000 zł.. 

 

        § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chełmży. 

 

  § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

          Przewodniczący 
           Rady Miejskiej 
 
 
                   Janusz Kalinowski 
 

 

 

 

 

 



 

UZASADNIENIE 

 

do uchwały nr XI/73/07 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 13 grudnia 2007 roku 

zmieniającej uchwałę 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 z otwarciem ofert złożonych na przetarg nieograniczony na realizację 

zadania pn. „Modernizacja Targowiska Miejskiego zlokalizowanego przy ul.Św.Jana               

i ul.ks.P.Skargi w Chełmży”, okazało się że zabezpieczona kwota na wykonanie zadania 

jest niewystarczająca. 

Przedmiotowa uchwała jest niezbędna w celu ostatecznego rozstrzygnięcia 

przetargu na modernizację targowiska miejskiego oraz podpisania umowy na realizację 

zadania jeszcze w roku bieżącym. 

 


