
Rejestr Zarządzeń Wójta 2018 r. 

L.p. 
Numer 

zarządzenia 

Data 

wydania 
Treść Zarządzenia 

Data 

wykonania 
Uwagi 

1.  1/18 02.01.18 r. 

w sprawie powołania komisji 

przetargowej do przeprowadzenia 

postepowania o udzielenie zamówienia 

publicznego przez Gminę Chełmża, o 

wartości przekraczającej równowartość 

kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych 

z dniem 

wydania 

Przebudowa drogi 

gminnej nr 100531 C 

w miejscowości 

Nowa Chełmża, gm. 

Chełmża 

2.  2/18 04.01.18 r. 

w sprawie powołania komisji 

przetargowej do przeprowadzenia 

postepowania o udzielenie zamówienia 

publicznego przez Gminę Chełmża, o 

wartości przekraczającej równowartość 

kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych 

z dniem 

wydania 

Rewaloryzacja 

zabytkowego parku 

w Brąchnówku wraz 

z budową ścieżki 

edukacyjnej 

3.  3/18 04.01.18 r. 

w sprawie powołania komisji 

przetargowej do przeprowadzenia 

postepowania o udzielenie zamówienia 

publicznego przez Gminę Chełmża, o 

wartości przekraczającej równowartość 

kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych 

z dniem 

wydania 

Termomodernizacja 

budynku świetlicy 

wiejskiej w 

miejscowości 

Kuczwały 

4.  4/18 04.01.18 r. 

w sprawie powołania komisji 

przetargowej do przeprowadzenia 

postepowania o udzielenie zamówienia 

publicznego przez Gminę Chełmża, o 

wartości przekraczającej równowartość 

kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych 

z dniem 

wydania 

Budowa chodników 

przy drogach 

gminnych w 

miejscowości Nowa 

Chełmża, Strużal, 

Zajączkowo 

5.  5/18 09.01.18 r. 

w sprawie przeprowadzenia analizy 

poniesionych w 2017 roku wydatków 

na wynagrodzenia nauczycieli, o której 

mowa w art. 30a ustawy Karta 

Nauczyciela 

z dniem 

podpisania 
 

6.  6/18 17.01.18 r. 

w sprawie planu postępowań o 

udzielenie zamówień publicznych 

przewidywanych do przeprowadzenia 

przez Gminę Chełmża w 2018 r. 

z dniem 

wydania 
 

7.  7/18 23.01.18 r. 
zmieniające budżet Gminy Chełmża na 

2018 r. 

z dniem 

wydania 
 

8.  8/18 29.01.18 r. 

w sprawie ogłoszenia otwartego 

konkursu ofert na wykonanie zadań 

Gminy Chełmża w 2018 r. w zakresie 

rozwoju sportu 

z dniem 

wydania 
 



9.  9/18 29.01.18 r. 

w sprawie przekazania kierownikom 

jednostek organizacyjnych Gminy 

Chełmża uprawnień w zakresie 

zaciągania w 2018 r. 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 wykraczające 

poza rok budżetowy oraz związanych z 

realizacją przedsięwzięć ujętych w 

Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Gminy Chełmża 

z dniem 

wydania 
 

10.  10/18 31.01.18 r. 

w sprawie określenia terminu 

przeprowadzenia postępowania 

rekrutacyjnego i postepowania 

uzupełniającego do punktów 

przedszkolnych, oddziałów 

przedszkolnych zorganizowanych w 

szkołach podstawowych prowadzonych 

przez Gminę Chełmża na rok szkolny 

2018/2019 

z dniem 

wydania 
 

11.  11/18 01.02.18 r. 

w sprawie powołania komisji 

przetargowej do przeprowadzenia 

postepowania o udzielenie zamówienia 

publicznego przez Gminę Chełmża, o 

wartości przekraczającej równowartość 

kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych 

z dniem 

wydania 

Przebudowa dróg 

gminnych i 

wewnętrznych na 

terenie gminy 

Chełmża obejmująca 

17 odcinków 

12.  12/18 01.02.18 r. 

w sprawie powołania komisji 

przetargowej do przeprowadzenia 

postepowania o udzielenie zamówienia 

publicznego przez Gminę Chełmża, o 

wartości przekraczającej równowartość 

kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych 

z dniem 

wydania 

Przebudowa dróg 

gminnych i 

wewnętrznych na 

terenie Gminy 

Chełmża obejmująca 

11 odcinków 

13.  13/18 23.02.18 r. 
zmieniające budżet Gminy Chełmża na 

2018 r. 

z dniem 

wydania 
 

14.  14/18 26.02.18 r. 

w sprawie powołania komisji 

przetargowej do przeprowadzenia 

postepowania o udzielenie zamówienia 

publicznego przez Gminę Chełmża, o 

wartości przekraczającej równowartość 

kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych 

z dniem 

wydania 

Przebudowa drogi 

gminnej nr 100582 C 

w miejscowości 

Browina 

15.  14a/19 28.02.18 r. 

w sprawie informacji o wykonaniu 

budżetu Gminy Chełmża na 2017 r. za 

IV kwartał 2017 r. 

Z dniem 

wydania 
 

16.  15/18 06.03.18 r. 

w sprawie podania do publicznej 

wiadomości ogłoszenia o II przetargu 

ustnym nieograniczonym na sprzedaż 

z dniem 

wydania 
 



niezabudowanych nieruchomości we 

wsi Browina 

17.  16/18 06.03.18 r. 

w sprawie powołania komisji 

przetargowej do przeprowadzenia 

postepowania o udzielenie zamówienia 

publicznego przez Gminę Chełmża, o 

wartości przekraczającej równowartość 

kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych 

z dniem 

wydania 

Przebudowa dróg 

gminnych i 

wewnętrznych – 

wykonanie 

podbudowy – na 

terenie Gminy 

Chełmża obejmująca 

8 odcinków 

18.  17/18 06.03.18 r. 

W sprawie powołania Komisji do oceny 

ofert w otwartym konkursie ofert na 

wykonanie zadań Gminy Chełmża w 

2018 r. w zakresie rozwoju sportu. 

Z dniem 

wydania 
 

19.  18/18 23.03.18 r. 

Zmieniające zarządzenie w sprawie 

wysokości stawek czynszu za najem 

pomieszczeń oraz lokali na cele 

użytkowe, stanowiące zasób 

nieruchomości Gminy Chełmża oraz 

wysokości opłat za bezumowne 

korzystanie 

Z dniem 1 

kwietnia 
 

20.  19/18 23.03.18 r. 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego Biblioteki Samorządowej 

w Zelgnie za 2017 r. 

z dniem 

wydania 
 

21.  20/18 23.03.18 r. 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego Centrum Inicjatyw 

kulturalnych Gminy Chełmża za 2017 r. 

z dniem 

wydania 
 

22.  21/18 23.03.18 r. 

w sprawie powołania komisji 

przetargowej do przeprowadzenia 

postepowania o udzielenie zamówienia 

publicznego przez Gminę Chełmża, o 

wartości przekraczającej równowartość 

kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych 

Z dniem 

wydania 

Budowa oświetlenia 

drogowego na terenie 

Gminy Chełmża 

23.  22/18 26.03.18 r. 
w sprawie sprawozdania z wykonania 

budżetu Gminy Chełmża za 2017 r. 

z dniem 

wydania 

Podlega publikacji w 

Dzienniku 

Urzędowym  

Dz. U z 03.04.18 r. 

poz.1788 

24.  23/18 27.03.18 r. 
Zmieniające budżet Gminy Chełmża na 

2018 r. 

Z dniem 

wydania 
 

25.  24/18 28.03.18 r. 

w sprawie powołania komisji 

przetargowej do przeprowadzenia 

postepowania o udzielenie zamówienia 

publicznego przez Gminę Chełmża, o 

wartości przekraczającej równowartość 

kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych 

Z dniem 

wydania  

Budowa chodników 

na terenie Gminy 

Chełmża w 

miejscowości Zalesie 

i Zajączkowo 

26.  25/18 28.03.18 r. 

w sprawie powołania komisji 

przetargowej do przeprowadzenia 

postepowania o udzielenie zamówienia 

Z dniem 

wydania 

Budowa remizy OSP 

w Zelgnie – 

wykonanie instalacji 



publicznego przez Gminę Chełmża, o 

wartości przekraczającej równowartość 

kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych 

sanitarnych i 

elektrycznych – Etap 

I 

27.  26/18 03.04.18 r. 

w sprawie podanie do publicznej 

wiadomości wykazu nieruchomości 

przeznaczonych do oddania w 

dzierżawę we wsiach Głuchowo i 

Kończewice 

Z dniem 

wydania 
 

28.  27/18 06.04.18 r. 

w sprawie niewykonania prawa 

pierwokupu niezabudowanej 

nieruchomości we wsi Kończewice 

Z dniem 

wydania 
 

29.  28/18 09.04.18 r. 

w sprawie podania do publicznej 

wiadomości ogłoszenia o III przetargu 

ustnym nieograniczonym na sprzedaż 

niezabudowanych nieruchomości we 

wsi Głuchowo 

Z dniem 

wydania 
 

30.  29/18 09.04.18 r. 

w sprawie dofinansowania obsługi 

księgowej przedsiębiorcom 

podejmującym działalność gospodarczą 

na terenie Gminy Chełmża w okresie 01 

stycznia 2018 r.- 31.12.2018 r. 

Z dniem 1 

kwietnia 

2018 r. 

 

31.  30/18 20.04.18 r. 
zmieniające budżet Gminy Chełmża na 

2018 r. 

Z dniem 

wydania 
 

32.  31/18 20.04.18 r. 

w sprawie ustalenia ceny wywoławczej 

w I przetargu ustnym nieograniczonym 

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej 

zasób nieruchomości Gminy Chełmża 

Z dniem 

wydania 
 

33.  32/18 23.04.18 r. 

w sprawie przeprowadzenia 

inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w 

związku ze zmianą osoby pełniącej 

funkcję Sołtysa w Sołectwie Skąpe oraz 

powołania członków komisji i zespołów 

spisowych 

Z dniem 

podjęcia 
 

34.  33/18 24.04. 18 r. 

W sprawie podania do publicznej 

wiadomości wykazu nieruchomości 

przeznaczonej do sprzedaży we wsi 

Zelgno 

Z dniem 

wydania 
 

35.  34/18 24.04.18 r. 

w sprawie powołania komisji 

przetargowej do przeprowadzenia 

postepowania o udzielenie zamówienia 

publicznego przez Gminę Chełmża, o 

wartości przekraczającej równowartość 

kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo  

zamówień publicznych 

Z dniem 

wydania 

Budowa ścieżki 

pieszo-rowerowej 

wraz z oświetleniem 

na terenie 

przeznaczonym do 

rewitalizacji w 

miejscowości 

Kończewice 

36.  34a/18 24.04.18 r. 

w sprawie informacji o wykonaniu 

budżetu Gminy Chełmża na 2018 r. za I 

kwartał 2018 r. 

Z dniem 

wydania 
 

37.  35/18 07.05.18 r. 

w sprawie ogłoszenia otwartego 

konkursu ofert na wybór operatora 

konkursu na mikrodotacje w ramach 

regrantingu na realizację w 2018 r. 

Z dniem 

wydania 
 



zadania publicznego w zakresie 

zwiększenia inicjatyw lokalnych i 

aktywizacji mieszkańców Gminy 

Chełmża 

38.  36/18 07.05.18 r. 

w sprawie przekazania Radzie Gminy 

Chełmża sprawozdania finansowego za 

2017 r. 

Z dniem 

wydania 
 

39.  37/18 07.05.18 r. 

w sprawie ustalenia opłat za korzystanie 

z lokali stanowiących mienie Gminy 

Chełmża 

Z dniem 

wydania 
 

40.  38/18 08.05.18 r. 

w sprawie obniżenia ceny wywoławczej 

w II przetargu ustnym nieograniczonym 

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej 

zasób nieruchomości Gminy Chełmża 

Z dniem 

wydania 
 

41.  39/18 10.05.18 r. 

W sprawie podania do publicznej 

wiadomości ogłoszenia o II przetargu 

ustnym niegraniczonym na sprzedaż 

niezabudowanej nieruchomości we wsi 

Grzegorz 

Z dniem 

wydania 
 

42.  39a/18 10.05.18 r. 
zmieniające budżet Gminy Chełmża na 

2018 r. 

Z dniem 

wydania 
 

43.  40/18 14.05.18 r. 

w sprawie ogłoszenia otwartego 

konkursu ofert na wykonanie zadań 

Gminy Chełmża w 2018 r. w zakresie 

rozwoju sportu 

Z dniem 

wydania 
 

44.  41/18 16.05.18 r. 

w sprawie ustalenia ceny wywoławczej 

w I przetargu ustnym nieograniczonym 

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej 

zasób nieruchomości Gminy Chełmża 

Z dniem 

wydania 
 

45.  42/18 21.05.18 r. 

w sprawie podania do publicznej 

wiadomości wykazu nieruchomości 

przeznaczonej do sprzedaży we wsi 

Browina 

Z dniem 

wydania 
 

46.  42a/18 21.05.18r. 
w sprawie polityki ochrony danych 

osobowych w urzędzie Gminy Chełmża 

Z dniem 25 

maja 2018 r. 
 

47.  43/18 28.05.18 r. 

w sprawie rocznej informacji z 

wykonania budżetu Gminy Chełmża za 

2017 r. 

Z dniem 

wydania 
 

48.  44/18 28.05.18 r. 

w sprawie powołania komisji 

przetargowej do przeprowadzenia 

postepowania o udzielenie zamówienia 

publicznego przez Gminę Chełmża, o 

wartości przekraczającej równowartość 

kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych 

Z dniem 

wydania 

Budowa chodnika 

przy drodze gminnej 

nr 100542 C w 

miejscowości 

Zajączkowo – etap I 

49.  45/18 28.05.18 r. 

w sprawie Planu wykorzystania zasobu 

nieruchomości Gminy Chełmża na lata 

2018-2020 

Z dniem 

wydania 
 

50.  45a/18 28.05.2018 

w sprawie powołania komisji do 

odbioru końcowego przedsięwzięcia pn. 

„Zakup i montaż mikroinstalacji 

fotowoltaicznych i mikroinstalacji 

Z dniem 

wydania 
 



solarnych na terenie Gminy Chełmża 

51.  46/18 04.06.18 r. 

w sprawie ustalenia ceny wywoławczej 

w I przetargu ustnym nieograniczonym 

na sprzedaż nieruchomości 

stanowiących zasób nieruchomości 

Gminy Chełmża 

Z dniem 

wydania 
 

52.  47/18 05.06.18 r. 

w sprawie podania do publicznej 

wiadomości wykazu niezabudowanych 

nieruchomości przeznaczonych do 

sprzedaży we wsiach Kuczwały i 

Brąchnówko 

Z dniem 

wydania 
 

53.  47a/18 05.06.2018 

w sprawie powołania komisji do 

opiniowania ofert w otwartym 

konkursie na realizację zadania 

publicznego w 2018 r. 

Z dniem 

wydania 
 

54.  48/18 06.06.2018 

W sprawie organizacji i zasad działania 

systemu wykrywania i alarmowania 

(SWA) 

Z dniem 

wydania 
 

55.  49/18 06.06.2018 

w sprawie ogłoszenia otwartego 

konkursu ofert na realizację zadania 

publicznego w zakresie organizacji 

opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat z 

terenu gminy Chełmża sprawowanej w 

formie opiekuna dziennego w ramach 

projektu „Gminne Punkty Opieki 

Dziennej – wsparcie dla rodziców 

małego dziecka” realizowanego z 

Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

2014-2020. 

Z dniem 

wydania 
 

56.  49a/18 06.06.2018 

W sprawie powołania Komisji do oceny 

ofert w otwartym konkursie ofert na 

wykonanie zadań Gminy Chełmża w 

2018 r. w zakresie rozwoju sportu. 

Z dniem 

wydania 
 

57.  50/18 07.06.2018 

w sprawie niewykonania prawa 

pierwokupu prawa użytkowania 

wieczystego niezabudowanej 

nieruchomości gruntowej we wsi 

Grzywna 

Z dniem 

wydania 
 

58.  51/18 14.06.208 

w sprawie nadania Regulaminu 

funkcjonowania Urzędu Gminy 

Chełmża w warunkach zewnętrznego 

zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w 

czasie wojny 

Z dniem 

wydania 
 

59.  52/18 14.06.2018 
zmieniające budżet Gminy Chełmża na 

2018 r. 

Z dniem 

wydania 
 

60.  53/18 19.06.2018 

W sprawie podania do publicznej 

wiadomości ogłoszenia o przetargu 

ustnym nieograniczonym na sprzedaż 

zabudowanej nieruchomości we wsi 

Zelgno 

Z dniem 

wydania 
 



61.  54/18 19.06.2018 

w sprawie powołania komisji 

przetargowej do przeprowadzenia 

postepowania o udzielenie zamówienia 

publicznego przez Gminę Chełmża, o 

wartości przekraczającej równowartość 

kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych 

Z dniem 

wydania 

Remont czterech 

dróg gminnych i 

dwóch dróg 

wewnętrznych na 

terenie Gminy 

Chełmża 

62.  54a/18 19.06.2018 

w sprawie rekrutacji dzieci w wielu od 

20 tygodnia życia do 3 lat do objęcia 

opieką u dziennego opiekuna w ramach 

projektu „Gminne Punkty Opieki 

Dziennej – wsparcie dla rodziców 

małego dziecka” realizowanego z 

Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

2014 -2020  

Z dniem 

wydania 
 

63.  55/18 25.06.2018 

w sprawie niewykonania prawa 

pierwokupu niezabudowanej 

nieruchomości we wsi Browina 

Z dniem 

wydania 
 

64.  55a/18 25.06.2018 

w sprawie powołania Komisji 

Konkursowej do opiniowania ofert 

złożonych w otwartym konkursie ofert 

na realizację zadania publicznego w 

zakresie organizacji opieki nad dziećmi 

w  wieku do lat 3 z terenu Chełmża 

sprawowanej w formie opiekuna 

dziennego w ramach projektu „Gminne 

Punkty Opieki dziennej -  wsparcie dla 

rodziców małego dziecka" 

realizowanego z Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020. 

Z dniem 

wydania 
 

65.  56/18 29.06.2018 
zmieniające budżet Gminy Chełmża na 

2018 r. 

Z dniem 

wydania 
 

66.  56a/18 29.06.2018 

w sprawie przedłużenia terminu 

rozstrzygnięcia otwartego konkursu 

ofert na realizację zadania publicznego 

w zakresie organizacji opieki nad 

dziećmi w wieku do 3 lat z terenu 

gminy Chełmża sprawowanej w formie 

opiekuna dziennego w ramach projektu 

„Gminne Punkty Opieki dziennej – 

wsparcie dla rodziców małego dziecka” 

realizowanego z regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020. 

Z dniem 

wydania 
 

67.  56b/18 29.06.2018 

w sprawie upoważnienia Kierownika 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Chełmży do prowadzenia 

postępowań w sprawach z zakresu 

realizacji rządowego programu ,,Dobry 

start” wydawania w tych sprawach 

rozstrzygnięć, w tym decyzji oraz 

Z dniem 

wydania 
 



przekazywania informacji, o której 

mowa w § 10 ust. 6 rozporządzenia. 

 

68.  57/18 03.07.2018 

W sprawie ustalenia ceny wywoławczej 

w I przetargu na sprzedaż 

nieruchomości stanowiących zasób 

nieruchomości Gminy Chełmża 

Z dniem 

wydania 
 

69.  58/18 05.07.2018 

W sprawie podania do publicznej 

wiadomości wykazu niezabudowanych 

nieruchomości przeznaczonych do 

sprzedaży we wsiach Bocień i 

Dziemiony 

Z dniem 

wydania 
 

70.  59/18 06.07.2018 

w sprawie niewykonania prawa 

pierwokupu niezabudowanej 

nieruchomości we wsi Zalesie 

Z dniem 

wydania 
 

71.  60/18 10.07.2018 

w sprawie powołania komisji 

przetargowej do przeprowadzenia 

postepowania o udzielenie zamówienia 

publicznego przez Gminę Chełmża, o 

wartości przekraczającej równowartość 

kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych. 

Z dniem 

wydania 

Uporządkowanie 

przestrzeni 

publicznej w centrum 

wsi Zalesie 

72.  61/18 10.07.2018 

w sprawie przyjęcia regulaminu 

rekrutacji dzieci do Punktu 

Przedszkolnego w Skąpem w projekcie 

nr RPKP.10.01.01-04-0002/17 pt. 

„Przedszkole Akademia Milusińskich – 

remont oraz przebudowa części 

budynku starej szkoły w miejscowości 

Skąpe w celu przystosowania do 

potrzeb punktu przedszkolnego”.  

Z dniem 

wydania 
 

73.  62/18 12.07.2018 

W sprawie podania do publicznej 

wiadomości ogłoszenia o przetargu 

ustnym nieograniczonym na sprzedaż 

niezabudowanej nieruchomości we wsi 

Browina 

Z dniem 

wydania 
 

74.  63/18 13.07.2018 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego 

konkursu ofert na realizację zadania 

publicznego w zakresie organizacji 

opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat z 

terenu gminy Chełmża sprawowanej w 

formie opiekuna dziennego w ramach 

projektu „Gminne Punkty Opieki 

dziennej – wsparcie dla rodziców 

małego dziecka” realizowanego z 

Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

2014-2020. 

Z dniem 

wydania 
 

75.  64/18 19.07.2018 

w sprawie powołania komisji 

przetargowej do przeprowadzenia 

postepowania o udzielenie zamówienia 

publicznego przez Gminę Chełmża, o 

wartości przekraczającej równowartość 

Z dniem 

wydania 

Budowa Otwartych 

Stref Aktywności 

wariant podstawowy 

– 3 obiekty 



kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych. 

76.  65/18 20.07.2018 

w sprawie powołania Komisji 

Egzaminacyjnej dla nauczyciela 

ubiegającego się o awans zawodowy na 

stopień nauczyciela mianowanego 

Z dniem 

wydania 
 

77.  65a/18 20.07.2018 

w sprawie zasad obiegu oraz kontroli 

sprawozdań budżetowych, finansowych 

oraz sprawozdań w zakresie operacji 

finansowych w Urzędzie Gminy 

Chełmża i w jednostkach 

organizacyjnych Gminy Chełmża 

Z dniem 

wydania 
 

78.  66/18 20.07.2018 

w sprawie powołania Komisji 

Egzaminacyjnej dla nauczyciela 

ubiegającego się o awans zawodowy na 

stopień nauczyciela mianowanego 

Z dniem 

wydania 
 

79.  67/18 24.07.2018 
zmieniające budżet Gminy Chełmża na 

2018 r. 

Z dniem 

wydania 
 

80.  68/18 26.06.2018 

w sprawie podania do publicznej 

wiadomości ogłoszenia o przetargu 

ustnym nieograniczonym na sprzedaż 

niezabudowanych nieruchomości we 

wsiach Kuczwały i Brąchnówko 

Z dniem 

wydania 
 

81.  69/18 31.07.18 

w sprawie informacji o wykonaniu 

budżetu Gminy Chełmża na 2018 r. za 

II kwartał 2018 r. 

Z dniem 

wydania 
 

82.  70/18 06.08.2018 

W sprawie przedłużenia powierzenia 

stanowiska dyrektorowi Szkoły 

Podstawowej w Grzywnie 

Z dniem 1 

września 

2018 r. 

 

83.  71/18 06.08.2018 

W sprawie przedłużenia powierzenia 

stanowiska dyrektorowi Szkoły 

Podstawowej w Sławkowie 

Z dniem 1 

września 

2018 r. 

 

84.  72/18 06.08.2018 

W sprawie przedłużenia powierzenia 

stanowiska dyrektorowi Szkoły 

Podstawowej w Kończewicach 

Z dniem 1 

września 

2018 r. 

 

85.  73/18 06.08.2018 

W sprawie przedłużenia powierzenia 

stanowiska dyrektorowi Szkoły 

Podstawowej w Zelgnie 

Z dniem 1 

września 

2018 r. 

 

86.  74/18 07.08.2018 

W sprawie powołania komisji 

przetargowej do przeprowadzenia 

postepowania o udzielenie zamówienia 

publicznego przez Gminę Chełmża, o 

wartości przekraczającej równowartość 

kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych. 

Z dniem 

wydania 

Miasteczko rekreacji 

i ruchu drogowego w 

Kończewicach 

87.  75/18 08.08.2018 
Zmieniające budżet Gminy Chełmża na 

2018 r. 

Z dniem 

wydania 
 

88.  76/18 20.08.2018 

W sprawie zrzeczenia się 

odszkodowania za nieruchomości 

stanowiące własność Gminy Chełmża 

przejęte pod rozbudowę drogi 

Z dniem w 

którym 

decyzja 

starosty 

 



powiatowej nr 2026C Toruńskiego 

stała się 

ostateczna 

89.  77/18 22.08.2018 

w sprawie wykazu miejsc 

przeznaczonych na bezpłatne 

umieszczenie urzędowych obwieszczeń 

wyborczych i plakatów wszystkich 

komitetów wyborczych w wyborach do 

rad gmin, rad powiatów, sejmików 

województw i rad dzielnic m. st. 

Warszawy oraz wyborów wójtów, 

burmistrzów i prezydentów miast 

zarządzonych na dzień 21 października 

2018 r. 

Z dniem 

wydania  
 

90.  78/18 30.08.2018 

w sprawie informacji o przebiegu 

wykonania budżetu Gminy Chełmża za 

I półrocze 2018 r. oraz informacji o 

przebiegu wykonania planu 

finansowego samorządowych instytucji 

kultury: Centrum Inicjatyw 

Kulturalnych Gminy Chełmża, 

Biblioteki Samorządowej w Zelgnie 

oraz Samodzielnego Publicznego 

Ośrodka Zdrowia w Zelgnie za I 

półrocze 2018 r. 

Z dniem 

wydania 
 

91.  79/18 30.08.2018 

w sprawie informacji o kształtowaniu 

się wieloletniej prognozy finansowej 

Gminy Chełmża za I półrocze 2018 r. 

Z dniem 

wydania 
 

92.  80/18 30.08.2018 
zmieniające budżet Gminy Chełmża na 

2018 r. 

Z dniem 

wydania 
 

93.  81/18 03.09.2018 

w sprawie wprowadzenia instrukcji 

kasowej oraz ewidencji i kontroli 

druków ścisłego zarachowania w 

Urzędzie Gminy Chełmża 

Z dniem 

wydania 
 

94.  81a/18 03.09.2018 

w sprawie upoważnienia pracowników 

Urzędu Gminy Chełmża do pobierania 

zaliczek na wydatki związane z 

wykonaniem zadań służbowych 

Z dniem 

wydania 
 

95.  82/18 03.09.2018 

w sprawie podstawowych parametrów i 

materiałów planistycznych 

przyjmowanych do projektu budżetu 

Gminy Chełmża na 2019 r.  

  

96.  83/18 06.09.2018 

w sprawie podania do publicznej 

wiadomości ogłoszenia o przetargu 

ustnym ograniczonym na sprzedaż 

niezabudowanych nieruchomości we 

wsiach Bocień i Dziemiony 

Z dniem 

wydania 
 

97.  84/18 07.09.2019 

w sprawie powołania komisji 

przetargowej do przeprowadzenia 

postepowania o udzielenie zamówienia 

publicznego przez Gminę Chełmża, o 

wartości przekraczającej równowartość 

kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

Z dniem 

wydania 

Rozbudowa drogi 

wojewódzkiej nr 551 

poprzez budowę 

drogi rowerowej na 

odcinku Nawra-

Kończewice w km 

27873 do km 26+650 



zamówień publicznych. 

98.  85/18 13.09.2018 

w sprawie powołania komisji 

przetargowej do przeprowadzenia 

postepowania o udzielenie zamówienia 

publicznego przez Gminę Chełmża, o 

wartości przekraczającej równowartość 

kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych. 

Z dniem 

wydania 

Rozbudowa drogi 

wojewódzkiej nr 551 

poprzez budowę 

drogi rowerowej w 

miejscowości Zelgno 

99.  86/18 17.09.2018 
zmieniające budżet Gminy Chełmża na 

2018 r. 

Z dniem 

wydania 
 

100.  87/18 18.09.2018 

w sprawie powołania komisji 

przetargowej do przeprowadzenia 

postepowania o udzielenie zamówienia 

publicznego przez Gminę Chełmża, o 

wartości przekraczającej równowartość 

kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych. 

Z dniem 

wydania 

Rozbudowa drogi 

wojewódzkiej nr 551 

poprzez budowę 

drogi rowerowej na 

odcinku Nawra – 

granica Gminy 

Chełmża 

101.  88/18 28.09.2018 
zmieniające budżet Gminy Chełmża na 

2018 r, 

Z dniem 

wydania 
 

102.  89/18 28.09 

W sprawie podania do publicznej 

wiadomości ogłoszenia o III przetargu 

ustnym nieograniczonym na sprzedaż 

niezabudowanych nieruchomości we 

wsi Browina 

Z dniem 

wydania 
 

103.  90/18 10.10.2018 

w sprawie zrzeczenia się 

odszkodowania za nieruchomości 

stanowiące własność Gminy Chełmża 

przejęte pod rozbudowę drogi 

powiatowej nr 1629C 

Z dniem 

wydania 
 

104.  91/18 10.10.2018 

W sprawie wysokości stawki czynszu 

za najem lokali mieszkalnych 

wchodzących w skład mieszkaniowego 

zasobu Gminy Chełmża w 2019 r. 

Z dniem 1 

stycznia 

2019 r. 

 

105.  92/18 10.10.2018 

W sprawie ustalenia ceny wywoławczej 

w I przetargu ustnym nieograniczonym 

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej 

zasób nieruchomości Gminy Chełmża 

Z dniem 

wydania 
 

106.  93/18 12.10.2018 
zmieniające budżet Gminy Chełmża na 

2018 r. 

Z dniem 

wydania 
 

107.  94/18 16.10.2018 

W sprawie podania do publicznej 

wiadomości wykazu nieruchomości 

przeznaczonej do sprzedaży we wsi 

Pluskowęsy 

Z dniem 

wydania 
 

108.  95/18 16.10.2018 

w sprawie powołania komisji 

przetargowej do przeprowadzenia 

postepowania o udzielenie zamówienia 

publicznego przez Gminę Chełmża, o 

wartości przekraczającej równowartość 

kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy 

Z dniem 

wydania 

Zimowe utrzymanie 

dróg, chodników 

dróg rowerowych w 

sezonie 2018/2019 

na terenie Gminy 

Chełmża 



z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych. 

109.  96/18 22.10.2018 

w sprawie informacji o wykonaniu 

budżetu Gminy Chełmża na 2018 r. za 

III kwartał 2018 r. 

Z dniem 

wydania 
 

110.  97/18 24.10.2018 

w sprawie zrzeczenia się 

odszkodowania za nieruchomość 

stanowiącą własność Gminy Chełmża 

przejętą pod rozbudowę drogi 

wojewódzkiej nr 551 

Z dniem 

wydania 
 

111.  98/18 26.10.2018 
zmieniające budżet Gminy Chełmża na 

2018 r. 

Z dniem 

wydania 
 

112.  99/18 26.10.2018 r. 

w sprawie powołania komisji 

przetargowej do przeprowadzenia 

postepowania o udzielenie zamówienia 

publicznego przez Gminę Chełmża, o 

wartości przekraczającej równowartość 

kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych. 

Z dniem 

wydania 

Dostawa wraz z 

montażem 

mikroinstalacji 

fotowoltaicznych na 

terenie Gminy 

Chełmża 

113.  100/18 30.10.2018 
zmieniające budżet Gminy Chełmża na 

2018 r, 

Z dniem 

wydania 
 

114.  101/18 13.11.2018 

W sprawie podania do publicznej 

wiadomości ogłoszenia o II przetargu 

ustnym nieograniczonym na sprzedaż 

niezabudowanej nieruchomości we wsi 

Brąchnówko 

Z dniem 

wydania 
 

115.  102/18 14.11.2018 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji 

projektu Programu współpracy Gminy 

Chełmża z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o 

działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie w 2019 r. 

Z dniem 

wydania  
 

116.  103/18 14.11.2018 
w sprawie przyjęcia projektu budżetu 

Gminy Chełmża na 2019 r. 

Z dniem 

wydania 
 

117.  104/18 14.11.2018 

w sprawie przyjęcia projektu uchwały 

w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Chełmża na lata 

2019-2023 

Z dniem 

wydania 
 

118.  105/18 15.11.2018  
zmieniające budżet Gminy Chełmża na 

2018 r. 

Z dniem 

wydania 
 

119.  106/18 20.11.2018 

w sprawie obniżenia ceny wywoławczej 

w II przetargu ustnym ograniczonym na 

sprzedaż nieruchomości stanowiących 

zasób nieruchomości Gminy Chełmża 

Z dniem 

wydania 
 

120.  107/18 20.11.2018 

w sprawie powołania komisji 

przetargowej do przeprowadzenia 

postepowania o udzielenie zamówienia 

publicznego przez Gminę Chełmża, o 

wartości przekraczającej równowartość 

Z dniem 

wydania 

Sukcesywna dostawa 

oleju opałowego 

lekkiego w planowej 

ilości 200m
3
 



kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych. 

121.  108/18 28.11.2018 

W sprawie podania do publicznej 

wiadomości ogłoszenia o II przetargu 

ustnym ograniczonym na sprzedaż 

niezabudowanej nieruchomości we 

wsiach Bocień i Dziemiony 

Z dniem 

wydania 
 

122.  109/18 30.11.2018  

w sprawie powołania komisji 

przetargowej do przeprowadzenia 

postepowania o udzielenie zamówienia 

publicznego przez Gminę Chełmża, o 

wartości przekraczającej równowartość 

kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych. 

Z dniem 

wydania 

Świadczenie usług 

pocztowych w 

obrocie krajowym i 

zagranicznym na 

potrzeby Urzędu 

gminy Chełmża 

123.  110/18 30.11.2018 
zmieniające budżet Gminy Chełmża na 

2018 r. 

Z dniem 

wydania 
 

124.  111/18 06.12.2018 

W sprawie wysokości stawek czynszu 

za najem oraz opłata za bezumowne 

korzystanie z pomieszczeń oraz lokali 

na cele użytkowe, stanowiących zasób 

Gminy Chełmża 

Z dniem 

1 stycznia 

2019 r. 

 

125.  112/18 12.12.2018 

W sprawie podania do publicznej 

wiadomości ogłoszenia o II przetargu 

ustnym nieograniczonym na sprzedaż 

zabudowanej nieruchomości we wsi 

Zelgno. 

Z dniem 

wydania 
 

126.  113/18 14.12.2018 

w sprawie wysokości stawek czynszu 

za dzierżawę i najem gruntów 

stanowiących zasób nieruchomości 

Gminy Chełmża oraz wysokości opłat 

za bezumowne korzystanie z zasobu 

Z dniem 1 

stycznia 

2019 r.  

 

127.  114/18 18.12.2018 
zmieniające budżet Gminy Chełmża na 

2018 r. 

Z dniem 

wydania 
 

128.  115/18 31.12.2018 r. 

w sprawie przeprowadzenia 

inwentaryzacji i powołania członków 

komisji inwentaryzacyjnej i zespołów 

spisowych 

Z dniem 

podjęcia 
 

129.  116/18 31.12.2018 
zmieniające budżet Gminy Chełmża na 

2018 r. 

Z dniem 

wydania 
 

130.  117/18 31.12.2018 r. 
w sprawie uzgodnienia rocznego „Planu 

audytu wewnętrznego na 2019 r.” 

Z dniem 

wydania 
 

131.  118/18 31.12.2018 r. 

w sprawie zasad sporządzania 

skonsolidowanego bilansu Gminy 

Chełmża 

Z dniem 

wydania 
 

132.  119/18 31.12.2018 

w sprawie odwołania członka Gminnej 

Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych 

Z dniem 1 

stycznia 

2019 r. 

 



133.  120/18 31.12.2018 

zmieniające zarządzanie w sprawie 

ustalenia dokumentacji przyjętych 

zasad (polityki) rachunkowości dla 

Urzędu Gminy Chełmża  

Z dniem 1 

stycznia 

2019 r.  

 

134.  121/18 31.12.2018 

W sprawie wprowadzenia zasad 

wyodrębnionej ewidencji księgowej 

zdarzeń gospodarczych dla inwestycji 

„Przebudowa oraz wyposażenie 

biblioteki gminnej w miejscowości 

Głuchowo” z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Rolnego na 

rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w 

ramach Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020.  

Z dniem 

podpisania 
 

135.  122/18 31.12.2018 

W sprawie wprowadzenia zasad 

wyodrębnionej ewidencji księgowej 

zdarzeń gospodarczych dla inwestycji 

„Miasteczko rowerowe – plan 

edukacyjny ze strefą rekreacyjną dla 

seniora w Głuchowie” z udziałem 

środków Europejskiego Funduszu 

Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich w ramach Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2014-2020. 

Z dniem 

podpisania  
 

 


