
                      

UCHWAŁA NR XII/81/07               

RADY MIEJSKIEJ CHEŁM ŻY 

z dnia 28 grudnia 2007 r. 

 

w sprawie wysokości sumy, do której Burmistrz Miasta Chełmży może samodzielnie        
zaciągnąć zobowiązanie. 
 

      Na podstawie art.18 ust.2 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984,  
Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568, z 2004 r. 
Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, 
poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128 i Nr 181 poz.1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, 
poz. 974 i Nr 173, poz. 1218), uchwala się, co następuje: 

 
     § 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań powodujących skutki    
finansowe w następnych latach budżetowych do wysokości 4.551.000 zł. 
 
     § 2.  Kwota zobowiązań, o których mowa w § 1 przeznaczona jest na: 
1) sporządzenie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla 

obszaru położonego pomiędzy ul.Bydgoską, ks.Frelichowskiego i południowo-zachodnią 
granicą administracyjną miasta - 31.000 zł; 

2) oczyszczanie ulic i placów – 1.500.000 zł; 
3) wystrój świąteczny – 20.000 zł; 
4) sprawowanie zarządu komunalnym zasobem budynków mieszkalnych – 3.000.000 zł. 
 
    § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chełmży. 
 
    § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Miejskiej 
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UZASADNIENIE 

 

do projektu uchwały Nr XII/81/07 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 grudnia 2007 roku               

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

zaciągnąć zobowiązanie. 

Zgodnie z art.18 ust.2 pkt 10 ustawy o samorządzie gminnym do wyłącznej               

właściwości rady gminy należy określenie wysokości sumy, do której Burmistrz Miasta może 

samodzielnie zaciągnąć zobowiązanie. 

 Kwota zaciągnięcia zobowiązania 4.551.000 zł. przeznaczona jest na: 

1. Zmiana w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, dla obszaru położonego 

pomiędzy ul.Bydgoską, ks.Frelichowskiego i południowo-zachodnią granicą administracyjną 

miasta - 31.000 zł. 

2.Oczyszczanie ulic i placów – 1.500.000 zł. 

3.Wystrój świąteczny – 20.000 zł. 

4.Sprawowanie zarządu komunalnym zasobem budynków mieszkalnych – 3.000.000 zł. 

 

 


