
                                                                

UCHWAŁA NR XXI/153/12             

RADY MIEJSKIEJ CHEŁM ŻY 

z dnia 29 listopada 2012 r. 

 

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 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, z 2010r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 

poz. 230 i Nr 106 poz. 675, z 2011r. Nr 21 poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134 poz. 777,         

Nr 149 poz. 887 i Nr 217,  poz. 1281 oraz z 2012r. poz. 567) uchwala się, co następuje:  

 
 

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

zaciągać zobowiązania, na kwotę 2.000.000,00 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 XXI/153/12 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 listopada 2012r.  

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 przedstawionej uchwale planuje się zaciągnięcie zobowiązania na następujące zadania: 

- ochrona mienia – łączna kwota zobowiązania na lata 2013-2014 wyniesie 70.000,00 zł.,          

z czego w 2013 roku 35.000,00, w 2014 roku 35.000,00; 

- dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulic i placów oraz konserwacja              

oświetlenia ulicznego – łączna kwota zobowiązania w 2013 roku wyniesie 620.000,00 zł.,                

- prowadzenie i utrzymanie cmentarza komunalnego – planowana wysokość zobowiązania             

na lata 2013-2015 wynosi 125.000,00, z tego w 2013 roku 39.000,00, w 2014 roku 42.000,00,             

w 2015 roku 44.000,00; 

- utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej miasta Chełmży – przewidywana kwota 

zobowiązania na lata 2013-2015 wynosi 804.000,00 zł., z tego w 2013 roku 255.000,00,                 

w 2014 roku 268.000,00, w 2015 roku 281.000,00. 

- utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracyjnych zlokalizowanych na terenie miasta 

Chełmży w latach 2013-2015 wynosi 252.200,00 zł., z tego w 2013 roku 80.000,00, w 2014    

roku 84.000,00, w 2015 roku 88.200,00. 

- selektywna zbiórka odpadów – łączna kwota zobowiązania w 2013 roku wynosi 30.000,00zł; 

- wystrój świąteczny – łączna kwota zobowiązania w 2013 roku wynosi 38.000,00zł;                

- różne – 60.800,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                   


