
                                                      

UCHWAŁA NR IX/70/15             

RADY MIEJSKIEJ CHEŁM ŻY 

z dnia 19 listopada 2015 r. 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości sumy, do której Burmistrz Miasta 

Chełmży może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2015 r. poz.1515) uchwala się, co następuje:  

 
 

    § 1. W uchwale Nr VII/57/15 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 17 września 2015r. w sprawie 

określenia wysokości sumy, do której Burmistrz Miasta Chełmży może samodzielnie 

zaciągnąć zobowiązania § 1 otrzymuje brzmienie: 

 

„§ 1. Określa się wysokość sumy, do której Burmistrz Miasta Chełmży może samodzielnie 

zaciągnąć zobowiązania na kwotę 8.800.000,00 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 IX/70/15 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 19 listopada 2015r.  

zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości sumy, do której Burmistrz Miasta 

Chełmży może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania.  

 
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 zobowiązania. 

 Uchwała dotyczy upoważnienia Burmistrza Miasta Chełmży przez Radę Miejską 

Chełmży do zaciągnięcia zobowiązania finansowego przekraczającego rok budżetowy oraz 

kwotę, do której Burmistrz Miasta może samodzielnie zaciągnąć zobowiązanie.  

 Podjęcie uchwały upoważniającej Burmistrza Miasta Chełmży do samodzielnego          

zaciągnięcia zobowiązania wynika z podanych wyżej okoliczności faktycznych, zaś podstawą 

prawną takiej uchwały jest wskazany w projekcie przepis art. 18 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia  

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Przywołany powyżej przepis wskazuje Radę Miejską 

Chełmży jako właściwą do określenia wysokości sumy, do której Burmistrz Miasta Chełmży 

może samodzielnie zaciągnąć zobowiązanie finansowe. 

 W uchwale Nr VII/57/15 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 17 września 2015 roku 

uchwalono zaciągnięcie zobowiązania w łącznej kwocie 2.800.000,00 zł  na następujące 

zadania: 

1. Konserwacja oświetlenia ulicznego wraz z dostawą energii elektrycznej dla potrzeb               

ww. oświetlenia na rok 2016r. w kwocie 710.000,00 zł ( dostawa energii 380.000,00 zł., 

konserwacja 330.000,00 zł).  

2. Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb obiektów gminnych oraz oświetlenia gminnego            

na 2016 r. w kwocie 551.000,00: 

a) obiekty gminne – 30.000,00 zł, 

b) oświetlenie gminne – 80.000,00, 

c) Ośrodek Sportu i Turystyki w Chełmży – 90.000,00, 

d) Zakład Wodociągów i Kanalizacji – 240.000,00, 

e) Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty – 111.000,00, w tym:  

- Szkoła Podstawowa Nr 2 – 18.000,00, 

- Szkoła Podstawowa Nr 3 – 18.000,00,  

- Szkoła Podstawowa Nr 5 – 31.000,00, 

- Gimnazjum – 20.000,00, 



- Przedszkole Nr 1 – 17.000,00, 

- Przedszkole Nr 2 –   7.000,00.       

3. Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej w latach 2016- 2018 w kwocie 

852.000,00, tj.: 

- 2016 r. -  270.000,00, 

- 2017r. -  284.000,00, 

- 2018r. – 298.000,00. 

4. Utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracyjnych w latach 2016 – 2018 w kwocie 

270.000,00 zł, tj.: 

- 2016r. – 85.000,00, 

- 2017r. – 90.000,00, 

- 2018r. – 95.000,00.  

5. Wystrój świąteczny miasta (dostawa choinki, montaż girland, montaż iluminacji itp.)              

w 2016r. roku, w kwocie 40.000,00.  

6.  Umowa ze schroniskiem dla zwierząt na 2016r., w kwocie 40.000,00, 

7. Różne – 337.000,00.     

Niniejszą uchwałą zwiększa się o 6.000.000,00, wysokość sumy, do której Burmistrz Miasta 

Chełmży może samodzielnie zaciągać zobowiązania, w związku z planowanym podpisaniem  

w roku bieżącym umowy na „Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych            

z terenu Gminy Miasta Chełmży” w latach 2016 – 2019 w kwocie 6.000.000,00 zł, tj.: 

- na 2016 rok  1.500.000,00, 

- na 2017 rok 1.500.000,00, 

- na 2018 rok 1.500.000,00, 

- na 2019 rok 1.500.000,00. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                          


