
  ZARZĄDZENIE NR 72/FK/18 

BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY 

z dnia 17 maja 2018 r. 

 

zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia dyrektorów i kierowników jednostek 

organizacyjnych gminy miasta Chełmży do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, 

których realizacja w 2018 roku i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia 

ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2018 rok. 

 

 

      Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 1875 i 2232 oraz z 2018 r. poz. 130) oraz § 5 uchwały Nr XXVIII/205/17 Rady 

Miejskiej Chełmży z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2018-2033 zarządzam, co następuje: 

 
 

§ 1. 1. W załączniku do zarządzenia Nr 65/FK/18 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 19 

kwietnia 2018 r. w sprawie upoważnienia dyrektorów i kierowników jednostek 

organizacyjnych gminy miasta Chełmży do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których 

realizacja w 2018 roku i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania 

jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2018 rok, dokonuje się 

zwiększenia łącznego limitu zobowiązań na lata 2019-2021 dla Dyrektora Centrum Usług 

Wspólnych, Pani Iwony Konickiej, z kwoty 13.900,00 zł do kwoty 15.700,00 zł. 

2. W/w załącznik otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 2. Źródło finansowania: plany finansowe jednostek organizacyjnych gminy miasta 

Chełmży na rok 2018 oraz na kolejne lata budżetowe. 

 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorom i kierownikom jednostek 

organizacyjnych gminy miasta Chełmży. 

         

§ 4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 

 

 

 

       



Załącznik 

do zarządzenia Nr 72/FK/18 

Burmistrza Miasta Chełmży 

z dnia 17 maja 2018 r. 

 

Limit zobowiązań dla jednostek organizacyjnych gminy miasta Chełmży z tytułu umów, których realizacja w 2018 roku i w latach następnych 

jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2018 rok 

 

L.p. Nazwa jednostki 
Imię i nazwisko upoważnionej oraz 

stanowisko 

Limit 

zobowiązań  

na 2019 rok 

Limit 

zobowiązań  

na 2020 rok 

Limit 

zobowiązań  

na 2021 rok 

SUMA: 

1. 
Centrum Usług Wspólnych w 

Chełmży 

Pani Iwona Konicka, Dyrektor Centrum 

Usług Wspólnych  
8.400,00 zł 4.900,00 zł 2.400,00 zł 15.700,00 zł 

2. 
Szkoła Podstawowa Nr 2 w 

Chełmży 

Pani Marzanna Matyasik, Dyrektor 

Szkoły Podstawowej Nr 2 
4.800,00 zł 4.800,00 zł 2.000,00 zł 11.600,00 zł 

3. 
Szkoła Podstawowa Nr 3 w 

Chełmży 

Pani Sylwia Kobusińska, Dyrektor 

Szkoły Podstawowej Nr 3 
6.000,00 zł 6.000,00 zł 3.000,00 zł 15.000,00 zł 

4. 
Szkoła Podstawowa Nr 5 w 

Chełmży 

Pan Jacek Wyborski, Dyrektor Szkoły 

Podstawowej Nr 5  
4.200,00 zł 4.200,00 zł 0,00 zł 8.400,00 zł 

5. 
Przedszkole Miejskie Nr 1 w 

Chełmży 

Pani Dorota Górtowska, Dyrektor 

Przedszkola Miejskiego Nr 1 
8.402,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 8.402,00 zł 

6. 
Przedszkole Miejskie Nr 2 w 

Chełmży 

Pani Dorota Kurkowska, Dyrektor 

Przedszkola Miejskiego Nr 2 
9.800,00 zł 3.000,00 zł 1.500,00 zł 14.300,00 zł 

SUMA: 41.602,00 zł 22.900,00 zł 8.900,00 zł 73.402,00 zł 



UZASADNIENIE 

do zarządzenia Nr 72/FK/18 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 17 maja 2018 r.                      

zmieniającego zarządzenie w sprawie upoważnienia dyrektorów i kierowników jednostek 

organizacyjnych gminy miasta Chełmży do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, 

których realizacja w 2018 roku i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia 

ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2018 rok.  

 

            Na podstawie § 5 uchwały Nr XXVIII/205/17 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 

grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta 

Chełmży na lata 2018-2033, Rada Miejska Chełmży upoważniła Burmistrza Miasta Chełmży 

do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych w zakresie zaciągania 

zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest 

niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności 

wykraczają poza rok budżetowy.  

 W dniu 11.04.2018 r. do Urzędu Miasta Chełmży wpłynął wniosek Dyrektora Centrum 

Usług Wspólnych o zwiększenie kwoty planowanego zaciągnięcia zobowiązania na umowę na 

pełnienie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji – Inspektora Ochrony Danych w 

2020 roku z kwoty 600,00 do kwoty 2.400,00, tj. o kwotę 1.800,00. W związku z powyższym 

łączny limit zobowiązań dla Centrum Usług Wspólnych na umowy, które planuje się podpisać 

w 2018 roku i z których płatności przypadają w latach 2019-2021 zwiększył się z kwoty 

13.900,00 o kwotę 1.800,00, tj. do kwoty 15.700,00, z tego: 

a) umowa z telefonią komórkową - na 2019 rok 4.800,00 i na 2020 rok 2.000,00; limit 

zobowiązań na lata 2019-2020 wynosi 6.800,00, 

b) umowa na telefon stacjonarny - na 2019 rok 1.200,00 i na 2020 rok 500,00; limit 

zobowiązań na lata 2019-2020 wynosi 1.700,00, 

c) umowa na pełnienie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji – Inspektora 

Ochrony Danych - na 2019 rok 2.400,00, na 2020 rok 2.400,00 i na 2021 rok 2.400,00; 

limit zobowiązań na lata 2019-2021 wynosi 7.200,00. 

 W związku z powyższym wydanie niniejszego zarządzenia jest zasadne. 

 

 


