
  ZARZĄDZENIE NR 43/FK/22 

BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY 

z dnia 10 marca 2022 r. 

 

w sprawie upoważnienia dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych gminy 

miasta Chełmży do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w 2022 

roku i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z 

których wynikające płatności wykraczają poza 2022 rok. 

 

 

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

z 2021 r. poz. 1372 i 1834) oraz § 5 uchwały XXXII/244/21 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 

grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta 

Chełmży na lata 2022-2034 zarządzam, co następuje: 

 

 

§ 1. 1. Upoważniam:  

1) Panią Renatę Grubecką, pełniącą obowiązki Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 w 

Chełmży do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w 2022 roku i w 

latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Szkoły Podstawowej 

Nr 5 w Chełmży i z których wynikające płatności wykraczają poza 2022 rok, 

2) Panią Dorotę Górtowską, Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Chełmży do zaciągania 

zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w 2022 roku i w latach następnych jest 

niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Chełmży i z 

których wynikające płatności wykraczają poza 2022 rok, 

3) Panią Dorotę Kurkowską, Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Chełmży do zaciągania 

zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w 2022 roku i w latach następnych jest 

niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Chełmży i z 

których wynikające płatności wykraczają poza 2022 rok, 

4) Panią Iwonę Konicką, Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Chełmży do zaciągania 

zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w 2022 roku i w latach następnych jest 

niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Centrum Usług Wspólnych w Chełmży i z 

których wynikające płatności wykraczają poza 2022 rok, 

zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia. 



2. Zobowiązuję dyrektorów, o których mowa w ust. 1 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, o których mowa w § 1 niniejszego zarządzenia, na rok 2022 oraz na kolejne lata 

budżetowe. 

 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorom jednostek organizacyjnych gminy 

miasta Chełmży, o których mowa w § 1 niniejszego zarządzenia. 

         

§ 4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.       



Załącznik 

do zarządzenia Nr 43/FK/22 

Burmistrza Miasta Chełmży 

z dnia 10 marca 2022 r. 

 

Limit zobowiązań dla jednostek organizacyjnych gminy miasta Chełmży z tytułu umów, których realizacja w 2022 roku i w latach następnych 

jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2022 rok 

L.p. Nazwa jednostki 
Imię i nazwisko upoważnionej oraz 

stanowisko 

Limit 

zobowiązań  

na 2023 rok 

Limit 

zobowiązań  

na 2024 rok 

SUMA: 

1. Szkoła Podstawowa Nr 5 w Chełmży 
Pani Renata Grubecka, pełniąca obowiązki Dyrektora 

Szkoły Podstawowej Nr 5 w Chełmży 
400,00 0,00 400,00 

2. Przedszkole Miejskie Nr 1 w Chełmży 
Pani Dorota Górtowska, Dyrektor Przedszkola 

Miejskiego Nr 1 w Chełmży 
50.000,00 0,00 50.000,00 

3. Przedszkole Miejskie Nr 2 w Chełmży 
Pani Dorota Kurkowska, Dyrektor Przedszkola 

Miejskiego Nr 2 w Chełmży 
45.000,00 0,00 45.000,00 

4. Centrum Usług Wspólnych w Chełmży 
Pani Iwona Konicka, Dyrektor Centrum Usług 

Wspólnych w Chełmży 
7.000,00 0,00 7.000,00 

SUMA: 102.400,00 0,00 102.400,00 



UZASADNIENIE 

do zarządzenia Nr 43/FK/22 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 10 marca 2022 r.                      

w sprawie upoważnienia dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych gminy 

miasta Chełmży do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w 2022 

roku i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z 

których wynikające płatności wykraczają poza 2022 rok.  

 

      Na podstawie § 5 uchwały XXXII/244/21 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2021 

r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 

2022-2034, 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.  

Niżej wymienieni dyrektorzy jednostek organizacyjnych gminy miasta Chełmży złożyli 

wnioski o udzielenie uprawnień do zaciągnięcia zobowiązania z tytułu umów, których 

realizacja w 2022 roku i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania 

jednostki i z których płatności wykraczają poza 2022 rok: 

1) w dniu 15.12.2021 r. Pani Renata Grubecka, pełniąca obowiązki Dyrektora Szkoły 

Podstawowej Nr 5 w Chełmży zwróciła się z wnioskiem o udzielenie uprawnień w kwocie 

400,00 zł na 2023 rok na umowę na świadczenie usług telekomunikacyjnych, 

2) w dniu 15.12.2021 r. Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Chełmży, Pani Dorota 

Górtowska zwróciła się z wnioskiem o udzielenie uprawnień w kwocie 50.000,00 zł na 

2023 rok na umowę na dostawę energii elektrycznej w 2023 roku, 

3) w dniu 15.12.2021 r. Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Chełmży, Pani Dorota 

Kurkowska zwróciła się z wnioskiem o udzielenie uprawnień w kwocie 45.000,00 zł na 

2023 rok na umowę na dostawę energii elektrycznej w 2023 roku, 

4) w dniu 03.01.2022 r. Pani Iwona Konicka, Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w 

Chełmży zwróciła się z wnioskiem o udzielenie uprawnień w kwocie 7.000,00 na 2023 rok, 

z czego 6.000,00 na umowę na telefonię komórkową i 1.000,00 na umowę na telefon 

stacjonarny. 

W uchwale Nr XXXIII/255/22 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 10 marca 2022 r. 

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta 

Chełmży na lata 2022-2034, Rada Miejska Chełmży upoważniła Burmistrza Miasta Chełmży 



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

gminy miasta Chełmży. 

Wobec powyższego Burmistrz Miasta upoważnia w/w dyrektorów jednostek 

organizacyjnych gminy miasta Chełmży do zaciągania w/w zobowiązań, których realizacja w 

2022 roku i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z 

których płatności wykraczają poza 2022 rok, zgodnie ze złożonymi wnioskami.  

 


