
  ZARZĄDZENIE NR 116/FK/19 

BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY 

z dnia 5 września 2019 r. 

 

zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia dyrektorów i kierowników jednostek 

organizacyjnych gminy miasta Chełmży do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, 

których realizacja w 2019 roku i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia 

ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2019 rok. 

 

 

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

z 2019 r. poz. 506 i 1309) oraz § 5 uchwały Nr III/19/18 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 27 

grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta 

Chełmży na lata 2019-2033 zarządzam, co następuje: 

 
 

§ 1. W załączniku do zarządzenia Nr 52/FK/19 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 1 

kwietnia 2019 r. w sprawie upoważnienia dyrektorów i kierowników jednostek 

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

realizacja w 2019 roku i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania 

jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2019 rok: 

1) zwiększa się limit zobowiązań na lata 2020-2021 dla Pana Wiktora Mola, Kierownika 

Ośrodka Sportu i Turystyki w Chełmży z kwoty 3.910,10 zł do kwoty 118.823,35 zł, w tym 

w 2020 roku zwiększa się limit zobowiązań z 2.849,20 zł do 117.762,45 zł, a w 2021 roku 

limit zobowiązań pozostaje na poziomie 1.060,90 zł, 

2) wprowadza się limit zobowiązań dla Pana Piotra Rackiego, Dyrektora Zakładu 

Wodociągów i Kanalizacji w Chełmży w kwocie 500.000,00 zł na 2020 rok,  

3) wprowadza się limit zobowiązań dla Pani Marzanny Matyasik, Dyrektor Szkoły 

Podstawowej Nr 2 w Chełmży w kwocie 40.000,00 zł na 2020 rok,  

4) wprowadza się limit zobowiązań dla Pani Sylwii Kobusińskiej, Dyrektor Szkoły 

Podstawowej Nr 3 w Chełmży w kwocie 60.000,00 zł na 2020 rok,  

5) wprowadza się limit zobowiązań dla Pana Jacka Wyborskiego, Dyrektor Szkoły 

Podstawowej Nr 5 w Chełmży w kwocie 45.000,00 zł na 2020 rok,  

6) wprowadza się limit zobowiązań dla Pani Doroty Górtowskiej, Dyrektor Przedszkola 

Miejskiego Nr 1 w Chełmży w kwocie 25.000,00 zł na 2020 rok,  



7) wprowadza się limit zobowiązań dla Pani Doroty Kurkowskiej, Dyrektor Przedszkola 

Miejskiego Nr 2 w Chełmży w kwocie 30.000,00 zł na 2020 rok. 

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

3. Zobowiązuję w/w kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych gminy miasta 

Chełmży do składania informacji o skorzystaniu z upoważnienia zawartego w ust. 1 przy 

półrocznym i rocznym sprawozdaniu z wykonania budżetu. 

 

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

Chełmży na rok 2019 oraz na kolejne lata budżetowe. 

 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam kierownikom i dyrektorom jednostek 

organizacyjnych gminy miasta Chełmży. 

         

§ 4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 

 

 

 

       



Załącznik 

do zarządzenia Nr 116/FK/19 

Burmistrza Miasta Chełmży 

z dnia 5 września 2019 r. 

 

Limit zobowiązań dla jednostek organizacyjnych gminy miasta Chełmży z tytułu umów, których realizacja w 2019 roku i w latach następnych 

jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2019 rok 

L.p. Nazwa jednostki 
Imię i nazwisko upoważnionej oraz 

stanowisko 

Limit 

zobowiązań  

na 2020 rok 

Limit 

zobowiązań  

na 2021 rok 

SUMA: 

1. Ośrodek Sportu i Turystyki 
Pan Wiktor Mol, Kierownik Ośrodka 

Sportu i Turystyki w Chełmży  
117.762,45 zł 1.060,90 zł 118.823,35 zł 

2. Zakład Wodociągów i Kanalizacji 
Pan Piotr Racki, Dyrektor Zakładu 

Wodociągów i Kanalizacji w Chełmży 
500.000,00 zł 0,00 zł 500.000,00 zł 

3. Szkoła Podstawowa Nr 2 
Pani Marzanna Matyasik, Dyrektor 

Szkoły Podstawowej Nr 2 w Chełmży 
40.000,00 zł 0,00 zł 40.000,00 zł 

4. Szkoła Podstawowa Nr 3 
Pani Sylwia Kobusińska, Dyrektor 

Szkoły Podstawowej Nr 3 w Chełmży 
60.000,00 zł 0,00 zł 60.000,00 zł 

5. Szkoła Podstawowa Nr 5 
Pan Jacek Wyborski, Dyrektor Szkoły 

Podstawowej Nr 5 w Chełmży 
45.000,00 zł 0,00 zł 45.000,00 zł 

6. Przedszkole Miejskie Nr 1 
Pani Dorota Górtowska, Dyrektor 

Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Chełmży 
25.000,00 zł 0,00 zł 25.000,00 zł 

7. Przedszkole Miejskie Nr 2 
Pani Dorota Kurkowska, Dyrektor 

Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Chełmży 
30.000,00 zł 0,00 zł 30.000,00 zł 

SUMA: 817.762,45 zł 1.060,90 zł 818.823,35 zł 



UZASADNIENIE 

do zarządzenia Nr 116/FK/19 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 5 września 2019 r.                      

zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia dyrektorów i kierowników jednostek 

organizacyjnych gminy miasta Chełmży do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, 

których realizacja w 2019 roku i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia 

ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2019 rok.  

 

     Na podstawie § 5 uchwały Nr III/19/18 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 27 grudnia 2018 r. 

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2019-

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.  

Kierownicy i dyrektorzy jednostek organizacyjnych gminy miasta Chełmży zwrócili się z 

wnioskami o udzielenie uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których 

realizacja w 2019 roku i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania 

jednostki i z których płatności wykraczają poza 2019 rok: 

1) Kierownik Ośrodka Sportu i Turystyki – wniosek z dnia 03.07.2019 r. - zaciągnięcie 

zobowiązania na kwotę 114.913,25 zł na 2020 rok na umowy na: 

a) dostawę energii elektrycznej na oświetlenie pomostu w 2020 roku – kwota 9.654,81 zł, 

b) dostawę energii elektrycznej w kwocie 105.258,44 zł na 2020 rok dla obiektów: Boisko 

„ORLK 2012” ul. 3-go Maja 16a, Hotel zraszacz, Boisko „ORLIK 2012” ul. 

Frelichowskiego, Pływalnia Kryta ul. Bydgoska 7, Hala Sportowa ul. Hallera 17A, 

Hotel ul. 3-go Maja 18. 

2) Dyrektor Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmży – wniosek z dnia 09.07.2019 r. - 

zaciągnięcie zobowiązania na kwotę 500.000,00 zł na 2020 rok na umowę na dostawę 

energii elektrycznej, 

3) Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Chełmży – wniosek z dnia 08.07.2019 r. - 

zaciągnięcie zobowiązania na kwotę 40.000,00 zł na 2020 rok na umowę na kompleksową 

dostawę energii elektrycznej, 

4) Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 w Chełmży – wniosek z dnia 04.07.2019 r. - 

zaciągnięcie zobowiązania na kwotę 60.000,00 zł na 2020 rok na umowę na dostarczenie 

energii elektrycznej, 



5) Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 5 w Chełmży – wniosek z dnia 08.07.2019 r. - 

zaciągnięcie zobowiązania na kwotę 45.000,00 zł na 2020 rok na umowę na kompleksową 

dostawę energii elektrycznej, 

6) Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Chełmży – wniosek z dnia 08.07.2019 r. - 

zaciągnięcie zobowiązania na kwotę 25.000,00 zł na 2020 rok na umowę na dostawę 

energii elektrycznej, 

7) Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Chełmży – wniosek z dnia 04.07.2019 r. - 

zaciągnięcie zobowiązania na kwotę 30.000,00 zł na 2020 rok na umowę na dostawę 

energii elektrycznej. 

W uchwale Nr VIII/69/19 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 5 września 2019 r. zmieniającej 

uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na 

lata 2019-2034, Rada Miejska Chełmży upoważniła Burmistrza Miasta Chełmży do 

zaciągnięcia zobowiązań z tytułu w/w umów dotyczących jednostek organizacyjnych gminy 

miasta Chełmży, których realizacja w 2019 roku i w latach następnych jest niezbędna do 

zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których płatności wykraczają poza 2019 rok. 

Zgodnie ze złożonymi wnioskami, Burmistrz Miasta upoważnia niżej wymienionych 

kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych gminy miasta Chełmży do zaciągania 

zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w 2019 roku i w latach następnych jest 

niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których płatności wykraczają poza 

2019 rok: 

1) Dyrektora Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmży – do kwoty 500.000,00 zł na 

2020 rok na umowę na dostawę energii elektrycznej, 

2) Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Chełmży – do kwoty 40.000,00 zł na 2020 rok na 

umowę na kompleksową dostawę energii elektrycznej, 

3) Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 w Chełmży – do kwoty 60.000,00 zł na 2020 rok na 

umowę na dostarczenie energii elektrycznej, 

4) Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 w Chełmży – do kwoty 45.000,00 zł na 2020 rok na 

umowę na kompleksową dostawę energii elektrycznej, 

5) Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Chełmży – do kwoty 25.000,00 zł na 2020 rok na 

umowę na dostawę energii elektrycznej, 

6) Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Chełmży – do kwoty 30.000,00 zł na 2020 rok na 

umowę na dostawę energii elektrycznej. 

Ponadto zwiększa się limit zobowiązań na lata 2020-2021 dla Kierownika Ośrodka Sportu i 

Turystyki w Chełmży, Pana Wiktora Mola, z kwoty 3.910,10 zł do kwoty 118.823,35 zł, tj. o 

kwotę 114.913,25 zł, w tym w 2020 roku zwiększa się z kwoty 2.849,20 zł do kwoty 



117.762,45 zł, a w 2021 roku limit pozostaje na poziomie 1.060,90 zł. Limit zobowiązań 

zwiększa się na: 

 dostawę energii elektrycznej na oświetlenie pomostu w 2020 roku – kwota 9.654,81 zł, 

 dostawę energii elektrycznej w kwocie 105.258,44 zł na 2020 rok dla obiektów: Boisko 

„ORLK 2012” ul. 3-go Maja 16a, Hotel zraszacz, Boisko „ORLIK 2012” ul. 

Frelichowskiego, Pływalnia Kryta ul. Bydgoska 7, Hala Sportowa ul. Hallera 17A, Hotel 

ul. 3-go Maja 18. 

W związku z powyższym wydanie niniejszego zarządzenia jest zasadne.   

 

  

 


