
 

UCHWAŁA NR XXXI/197/09 

RADY MIEJSKIEJ CHEŁM śY 

z dnia 23 września 2009 r. 

 

w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego w zakresie podjęcia inwestycji 

przekraczającego granicę ustaloną przez Radę Miejską ChełmŜy w budŜecie 

na rok 2009. 

 

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 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420) uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. Postanawia się zaciągnąć zobowiązanie finansowe na pokrycie wydatków 

wynikających z realizacji zadania pn. „Ośrodek Wsparcia Caritas Diecezji Toruńskiej  

w ChełmŜy”, w latach 2010 – 2011, którego wartość wynosi 300.000 zł (słownie: trzysta 

tysięcy złotych). 

 

§ 2. Zaciągnięte w 2009 r. zobowiązanie finansowe, o którym mowa w § 1 zostanie 

spłacone z dochodów budŜetu gminy miasta ChełmŜa w latach: 

1) 2010 r. - 150.000 zł (słownie: stopięćdziesiąt tysięcy złotych); 

2) 2011 r. - 150.000 zł (słownie: stopięćdziesiąt tysięcy złotych). 

 

§ 3. Zobowiązuje się Burmistrza Miasta ChełmŜy do ujęcia w projektach budŜetu na lata 

2010 – 2011 kwot gwarantujących regulację zaciągniętych zobowiązań. 

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta ChełmŜy. 

 

§ 5. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.  

 

Przewodniczący Rady  
Miejskiej 
 
 

    Janusz Kalinowski 



UZASADNIENIE 

 

do uchwały Nr XXXI/197/09 Rady Miejskiej ChełmŜy z dnia 23 września 2009 roku  

w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego w zakresie podjęcia inwestycji 

przekraczającego granicę ustaloną przez Radę Miejską ChełmŜy w budŜecie 

na rok 2009. 

 

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 naleŜy podejmowanie uchwał 

w sprawach zaciągnięcia zobowiązania finansowego przekraczającego granicę ustaloną przez 

radę gminy. 

W związku z realizacją przez Caritas Diecezji Toruńskiej ul. Sz. Bydgoska 1, 87-100 

Toruń inwestycji polegającej na budowie „Ośrodka Wsparcia Caritas Diecezji Toruńskiej  

w ChełmŜy” wraz z zagospodarowaniem terenu w ChełmŜy przy ul. Hallera 36a/Polnej, na 

dz. nr 2 (obręb 01) przedkłada się powyŜszą uchwałę Rady Miejskiej ChełmŜy. 

Przedsięwzięcie będzie uczestniczyć w projekcie dofinansowania w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego „Rozwój Infrastruktury Ochrony Zdrowia Pomocy Społecznej”. 

Budynek będzie pełnił funkcję uŜyteczności publicznej o charakterze pomocy społecznej tj. 

noclegowni, świetlicy socjoterapeutycznej, schroniska, mieszkań chronionych oraz 

magazynowania i dystrybucji Ŝywności (gotowej). Do obsługi przedmiotowej funkcji 

budynek posiada zaplecza techniczne, socjalno-sanitarne, magazynowe, administracyjne oraz 

infrastrukturę techniczną i drogową. 

Zgodnie z projektem przewiduje się, Ŝe w budynku moŜe zamieszkać 26 osób, a w ramach 

ogniska moŜe korzystać 30 osób. Zgodnie z uchwałą w sprawie zaciągnięcia zobowiązania 

środki będą przekazane w formie zaliczki w dwóch ratach: 2010 rok – 150.000 zł i w roku 

2011 – 150.000 z przeznaczeniem na wykup po 5 latach od rozpoczęcia zadania na własność 

gminy pomieszczenia noclegowni. 

Gmina miasto ChełmŜa po nabyciu w/w lokali planuje wynajęcie ich na rzecz Caritas Diecezji 

Toruńskiej na okres 20 lat z przeznaczeniem na prowadzenie noclegowni, świetlicy 

socjoterapeutycznej oraz magazynowania i dystrybucji Ŝywności (gotowej).  

W przypadku zawarcia umowy najmu, Najemca zobowiązany zostanie do wykorzystania 

przedmiotu najmu wyłącznie do prowadzenia noclegowni dla osób bezdomnych, świetlicy 

socjoterapeutycznej oraz magazynowania i dystrybucji Ŝywności (gotowej). Najemca ponosić 

będzie wszelkie koszty związane z utrzymaniem przedmiotu najmu w naleŜytym stanie 

technicznym, zapewniającym realizację zadania, o którym mowa powyŜej. Gmina miasto 

ChełmŜa – jako Wynajmujący ponosić będzie jedynie koszty utrzymania osób skierowanych 



przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ChełmŜy do pobytu w noclegowni, korzystania 

ze świetlicy socjoterapeutycznej oraz magazynowania i dystrybucji Ŝywności (gotowej). 

Aby powyŜsze zadanie mogło być realizowane niezbędne jest podjecie powyŜszej uchwały, 

która pozwoli Burmistrzowi Miasta na zaciągnięcie wieloletnich zobowiązań finansowych  

w roku bieŜącym z płatnościami w latach przyszłych. 

 

 


