
ZARZĄDZENIE Nr 1/2021 

WÓJTA GMINY CHEŁMŻA 

 

z dnia 7 stycznia 2021 r 

 

w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Chełmża do 

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

następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki a wynikające płatności 

wykraczają poza rok budżetowy. 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 47 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 i 1378), art. 247 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 

568, 695, 1175 i 2320.), § 16 pkt 7 uchwały Nr XXXVI/234/19 Rady Gminy Chełmża z dnia 

14 grudnia 2020 r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chełmża na 2021 r. (Dz.Urz. Woj. Kuj. - 

Pom. z 2020 r. poz. 6506) zarządzam, co następuje: 

 

       § 1. Upoważniam kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Chełmża do zaciągania 

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

niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, a wynikające z nich płatności wykraczają 

poza rok budżetowy.  

 

       § 2. Wykonanie zarządzenia powierzam kierownikom jednostek budżetowych Gminy 

Chełmża.  

 

       § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 

  

WÓJT 

(-) Jacek Czarnecki 



Uzasadnienie  

 

 

Zgodnie z § 16 pkt 7 uchwały Nr  XXXVI/234/20 Rady Gminy Chełmża z dnia 14 grudnia 2020 r 

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chełmża na 2021 r., Rada Gminy upoważniła Wójta Gminy 

do przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań z tytułu 

umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia 

ciągłości działania jednostki a wynikające z nich płatności wykraczają poza rok budżetowy.  

Przeniesienie uprawnień na kierowników wpłynie na sprawniejsze gospodarowanie 

przydzielonymi środkami finansowymi w ramach budżetu.  

 

 


