
ZARZĄDZENIE NR 54/FK/16 

BURMISTRZA MIASTA CHEŁM ŻY 

z dnia 7 kwietnia 2016 r. 

 

w sprawie wyboru banku prowadzącego obsługę bankową budżetu gminy miasta  

Chełmży. 

 

 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie  

gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 91 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo  

zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) oraz art. 264 ustawy o finansach  

publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 

938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 532, 238, 1117, 1130, 

1190, 1358, 1513, 1854, 2150, 1045, 1189, 1269, 1830 i 1890 oraz z 2016 r. poz. 195)  

zarządzam, co następuje: 

 

§ 1. Zatwierdza się wybór Banku Spółdzielczego w Chełmnie, Oddział w Chełmży jako 

wykonawcę usługi polegającej na prowadzeniu obsługi bankowej gminy miasta Chełmży 

w okresie od 1 maja 2016 roku do 30 kwietnia 2021 roku. 

 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Chełmży. 

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 



UZASADNIENIE 

 

do zarządzenia Nr 54/FK/16 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 7 kwietnia 2016 roku 

w sprawie wyboru banku prowadzącego obsługę bankową budżetu gminy miasta  

Chełmży. 

 

Dnia 14 marca 2016 roku został ogłoszony nabór ofert na udzielenie zamówienia  

publicznego kompleksowej obsługi bankowej budżetu gminy miasta Chełmży oraz jej jedno-

stek organizacyjnych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 

30.000 euro dotyczący kompleksowej obsługi bankowej gminy miasta Chełmży oraz jej jedno-

stek organizacyjnych w okresie 5 lat kalendarzowych, tj. od 1 maja 2016 r. do 30 kwietnia 

2021 r. Otwarcie ofert odbyło się 1 kwietnia 2016 r. Do naboru przystąpiło dwóch oferentów: 

Bank Spółdzielczy w Chełmnie oraz Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oferta 

Banku Spółdzielczego w Chełmnie uzyskała najwyższą liczbę punktów na podstawie kryteriów 

oceny ofert określonych w naborze. Zasady wykonywania obsługi bankowej określi szczegó-

łowa umowa zawarta z bankiem. 

W związku z powyższym zasadne jest wydanie zarządzenia, w którym zgodnie  

z rozstrzygniętym przetargiem, bankową obsługę budżetu gminy miasta Chełmży będzie  

prowadził Bank Spółdzielczy w Chełmnie, Oddział w Chełmży. 

 


