
  ZARZĄDZENIE NR 161/FK/22 

BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY 

z dnia 1 grudnia 2022 r. 

 

w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych gminy miasta Chełmży 

do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 

2 do uchwały Nr 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. 

 

 

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

z 2022 r. poz. 559, 1005, 1079 i 1561) oraz § 5 uchwały Nr 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 Pana Wiktora Mola, Kierownika Ośrodka Sportu i Turystyki w 

Chełmży do zaciągnięcia zobowiązania w 2022 roku związanego z realizacją przedsięwzięcia 

„Modernizacja skateparku przy ul. Bulwar 1000-lecia” w kwocie 80.574,84 zł na 2023 rok. 

2. Zobowiązuję kierownika, o którym mowa w ust. 1 do złożenia informacji o skorzystaniu 

z upoważnienia zawartego w ust. 1 przy 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 Kierownikowi Ośrodka Sportu i Turystyki. 

         

§ 4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.       



UZASADNIENIE 

do zarządzenia Nr 161/FK/22 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 1 grudnia 2022 r.                      

w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych gminy miasta Chełmży 

do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 

2 do uchwały Nr 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 uchwałą Nr XLI/306/22 z dnia 1 grudnia 2022 r. zmieniającą 

uchwałę w sprawie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta 

Chełmży na lata 2022-2034, upoważniła Burmistrza Miasta do przekazania uprawnień 

kierownikom jednostek organizacyjnych w zakresie zaciągania zobowiązań związanych z 

realizacją przedsięwzięć. 

W dniu 21.11.2022 r. Pan Wiktor Mol, Kierownik Ośrodka Sportu i Turystyki zwrócił się z 

wnioskiem o przekazanie uprawnień w zakresie zaciągnięcia zobowiązania z tytułu 

przedsięwzięcia „Modernizacja skateparku przy ul. Bulwar 1000-lecia” w kwocie 80.574,84 zł 

na 2023 rok z przeznaczeniem na podpisanie aneksu do umowy na wykonanie, dostawę oraz 

montaż zestawu urządzeń – elementów skateparku. 

Wobec powyższego Burmistrz Miasta upoważnia w/w kierownika do zaciągania w/w 

zobowiązania, zgodnie ze złożonym wnioskiem.  

 

 

 


