
UCHWAŁA NR VIII/50/11               

RADY MIEJSKIEJ CHEŁM śY 

z dnia 16 czerwca 2011 r. 

 

w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na 2014 rok.  
 
 
      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 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, z 2007 

r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, 

poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz.1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 

40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) uchwala się, co następuje: 

 
§ 1. WyraŜa się zgodę na zaciągnięcie zobowiązania na 2014 rok w kwocie 321.500,00 zł 

(słownie: trzysta dwadzieścia jeden tysięcy pięćset złotych zero groszy) z przeznaczeniem na 

objęcie 643 nowych udziałów w Szpitalu Powiatowym Sp. z o.o. w ChełmŜy. 

 

§ 2. Pokrycie zobowiązania nastąpi z dochodów własnych gminy miasta ChełmŜy. 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta ChełmŜy. 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.   

 
 
   

 
  Przewodniczący Rady  

Miejskiej  
 
 

               Janusz Kalinowski 



UZASADNIENIE 
 
do uchwały Nr VIII/50/11 Rady Miejskiej ChełmŜy z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie 

zaciągnięcia zobowiązania na 2014 rok. 

 
 Podejmowanie uchwał dotyczących zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji 

przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez organ uchwałodawczy naleŜy do wyłącznej 

właściwości Rady Miejskiej ChełmŜy. 

 Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w ChełmŜy zwrócił się z prośbą o objęcie 643 nowych 

udziałów na łączną kwotę 321.500,00 zł, co daje wartość jednego udziału w wysokości 500,00 

zł. Przekazane fundusze przeznaczone będą na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa i 

modernizacja Szpitala Powiatowego w ChełmŜy”, której łączny koszt wyniesie około 16 

milionów zł. Szpital Powiatowy Sp. z o.o. przygotowuje postępowanie przetargowe na kredyt, 

który zaciągnie, a zabezpieczony będzie on dopłatami udziałowców. 

 W roku bieŜącym gmina miasto ChełmŜa objęła w Szpitalu Powiatowym Sp. z o.o. 300 

udziałów na kwotę 150.000,00 zł.  

 W związku z powyŜszym przedstawia się projekt uchwały Rady Miejskiej ChełmŜy w 

sprawie zaciągnięcia zobowiązania na 2014 rok w kwocie 321.500,00 zł z przeznaczeniem na 

objęcie udziałów w Szpitalu Powiatowym Sp. z o.o. 

 

  

 


