
ZARZĄDZENIE NR 175/FK/10 
BURMISTRZA MIASTA CHEŁM śY 

z dnia 30 grudnia 2010 r. 
 

w sprawie zaciągnięcia zobowiązania przez Burmistrza Miasta ChełmŜy. 
 

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

i Nr 106, poz. 675) oraz uchwały Nr XLIII/312/10 Rady Miejskiej ChełmŜy z dnia  

28 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości sumy, do której Burmistrz Miasta 

ChełmŜy moŜe samodzielnie zaciągnąć zobowiązania zarządzam, co następuje:  

 
  § 1. Zaciąga się zobowiązania finansowe w kwocie 2.500.000,00 zł (słownie: dwa miliony 

pięćset tysięcy złotych zero groszy), w okresie do 31 grudnia 2013 r. dotyczące sprawowania 

zarządu komunalnym zasobem budynków mieszkalnych, administrowania mieszkaniowym 

zasobem gminnym oraz komunalnym zasobem lokali uŜytkowych wraz z terenami gminnymi, 

wykonywania: napraw bieŜących, prac porządkowych oraz usuwanie awarii w mieszkaniowym 

zasobie gminy w latach 2011-2013 przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o., 

zgodnie z umową Nr 231/U/10 z dnia 30 grudnia 2010 r. 

 

  § 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta ChełmŜy. 

 

  § 3. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem wydania. 

 



 
UZASADNIENIE 

do zarządzenia Nr 175/FK/10 Burmistrza Miasta ChełmŜy z dnia 30 grudnia 2010 r.  

w sprawie zaciągnięcia zobowiązania przez Burmistrza Miasta ChełmŜy.  

 

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 10 ustawy o samorządzie gminnym do wyłącznej  

właściwości rady gminy naleŜy określenie wysokości sumy, do której Burmistrz Miasta moŜe 

samodzielnie zaciągnąć zobowiązania. 

 Zarządzenie dotyczy zaciągnięcia przez Burmistrza Miasta ChełmŜy zobowiązania  

finansowego przekraczającego rok budŜetowy.  

 PowyŜsze zobowiązanie związane jest z podpisaniem przez Burmistrza Miasta  

ChełmŜy umowy Nr 231/U/10 w dniu 30 grudnia 2010 r. z Zakładem Gospodarki 

Mieszkaniowej Sp. z o.o., dotyczącej sprawowania zarządu komunalnym zasobem budynków 

mieszkalnych, administrowania mieszkaniowym zasobem gminnym oraz komunalnym 

zasobem lokali uŜytkowych wraz z terenami gminnymi, wykonywanie: napraw bieŜących, prac 

porządkowych oraz usuwanie awarii w mieszkaniowym zasobie gminy w latach 2011-2013  

w łącznej kwocie 2.500.000,00 zł, która w rozbiciu na poszczególne lata przedstawia się 

następująco: 

1) 2011 rok – 833.333,33 zł; 

2) 2012 rok – 833.333,33 zł; 

3) 2013 rok – 833.333,34 zł. 

Umowa została zawarta na czas określony od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 

2013 roku. 

  

 


