
ZARZĄDZENIE NR 49/FK/10
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY

z dnia 22 marca 2010 r.

w sprawie zaciągnięcia zobowiązania przez Burmistrza Miasta Chełmży.

        Na  podstawie  art.  30  ust.  1  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 i Nr 157, poz. 1241) oraz uchwały Nr XXXV/232/09 
Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie określenia wysokości sumy, do 
której  Burmistrz  Miasta  Chełmży  może  samodzielnie  zaciągnąć  zobowiązania,  zmienionej 
uchwałą Nr XXXVII/256/10 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 11 marca 2010 r. zmieniającej 
uchwałę w sprawie określenia wysokości sumy, do której Burmistrz Miasta Chełmży może sa-
modzielnie zaciągnąć zobowiązania zarządzam, co następuje: 

  § 1. Zaciąga się zobowiązania finansowe w kwocie 40.000,00, w okresie do 31.12.2011 r. 

dotyczące wykonania usługi audytu parametrów zakupu energii elektrycznej, mającego na celu 

obniżenie  kosztów  energii  elektrycznej  zużywanej  na  oświetlenie  drogowe  –  30  stacji  

w ramach umowy Nr 69/U/2010 z dnia 22 marca 2010 r. z Pomorską Grupą Konsultingową 

Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy.

  § 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Chełmży.

  § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



UZASADNIENIE

do  zarządzenia  Nr  49/FK/10  Burmistrza  Miasta  Chełmży  z  dnia  22  marca  2010  r.  

w sprawie zaciągnięcia zobowiązania przez Burmistrza Miasta Chełmży. 

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.

Zarządzenie  dotyczy  zaciągnięcia  przez  Burmistrza  Miasta  Chełmży  zobowiązania  

finansowego przekraczającego rok budżetowy. 

Powyższe  zobowiązanie  związane  jest  z  podpisaniem  przez  Burmistrza  Miasta  

Chełmży umowy Nr 69/U/2010 z dnia 22 marca 2010 r. z Pomorską Grupą Konsultingową z 

siedzibą w Bydgoszczy, ul. Gdańska 76 w imieniu, której działa Andrzej Maciejewski - Prezes 

Zarządu. PGK przyjmuje do realizacji wykonanie usługi audytu parametrów zakupu energii  

elektrycznej, mającego na celu obniżenie kosztów energii elektrycznej zużywanej na oświetle-

nie drogowe – 30 stacji. Łączna wysokość wynagrodzenia, która będzie przysługiwać PGK za 

okres dwunastu kolejnych miesięcy,  jednak nie dłużej niż do dnia 31.12.2011 r. nie może  

przekroczyć łącznie kwoty 40.000,00 brutto.


