
UCHWAŁA NR XV/102/08 

RADY MIEJSKIEJ CHEŁM śY 

z dnia 21 marca 2008 r. 

 

 

w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w 2008 roku na inwestycję realizowaną 

w ramach programu „Moje Boisko Orlik – 2012” . 

 

       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. e oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r.  Nr  142,  poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, 
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1860, z 2003r. Nr 80, poz. 
717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz.1759, 
z 2005r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r.Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 
oraz z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 )  uchwala się, 
co następuje: 
 

       § 1. Rada Miejska ChełmŜy zobowiązuje się do zabezpieczenia w budŜecie na rok 2008 

środków finansowych, stanowiących wkład własny Gminy Miasto ChełmŜa ,w wysokości 1/3 

wartości inwestycji realizowanej w 2008 roku w ramach programu „Moje Boisko Orlik – 

2012”. 

       § 2. Źródłem pokrycia wydatków będą dochody własne budŜetu gminy z tytułu podatków 

i opłat lokalnych.  

       § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta ChełmŜa. 

       § 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

 
 
 

     Przewodniczący  
 Rady Miejskiej 

 
                     Janusz Kalinowski 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
UZASADNIENIE 

do uchwały nr XV/102/08 Rady Miejskiej ChełmŜy z dnia 21 marca 2008 r. w sprawie 

zabezpieczenia środków finansowych w 2008 roku na inwestycję realizowaną w ramach 

programu „Moje Boisko Orlik – 2012” . 

 
 
       Z inicjatywy Ministra Sportu i Turystyki został opracowany program budowy 

kompleksów sportowo-rekreacyjnych pn. „Moje Boisko Orlik - 2012”, umoŜliwiających 

uprawianie róŜnych dyscyplin sportowych przez wszystkie grupy wiekowe na bezpiecznych, 

nowoczesnych obiektach sportowych. 

       W ramach projektu powstanie kompleks dwóch boisk: boisko piłkarskie o wymiarach: 

30x60m oraz boisko wielofunkcyjne do gry w piłkę ręczną, siatkową i koszykówkę o wym. 

22x44m wykonane w technologii syntetycznej (sztuczna trawa, akryl, poliuretan), ogrodzone 

i oświetlone. Przewidziano takŜe budowę budynku sanitarno-szatniowego oraz ewentualnie 

placu zabaw. Wymagana warunkami zabudowy powierzchnia działki wynosi 3.000 m2. 

Zatrudnienie trenera środowiskowego ma na celu profesjonalne prowadzenie zajęć 

na obiektach sportowych. 

       Wstępny koszt budowy jednego kompleksu wynosi ok. 1.000.000 zł. Kwota środków 

Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przeznaczona na realizację tych zadań wynosić będzie 

333 tyś. zł, nie więcej niŜ 33% wartości kosztorysowej. Kwota innych środków, które zostaną 

przekazane jednostkom samorządu terytorialnego z Urzędu Marszałkowskiego, pochodzących 

z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, budŜetu 

Marszałka Województwa, Funduszu Rozwoju Wsi, Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i innych wynosić będzie ok. 333 tyś. zł nie więcej jednak niŜ 33% wartości 

kosztorysowej. 

       Udział własny Gminy Miasto ChełmŜa stanowić będzie 1/3 wartości kosztorysowej 

zadania, jednak nie więcej niŜ 33% wartości inwestycji. Źródłem pokrycia wydatków 

na realizację powyŜszej inwestycji będą dochody własne budŜetu gminy. Po otrzymaniu 

pozytywnej decyzji o dofinansowaniu inwestycji, zadanie zostanie wprowadzone do budŜetu 

Gminy na 2008 rok. 

       W 2008 roku Gmina Miasto ChełmŜa planuje zrealizować w ramach powyŜszego 

programu 1 kompleks sportowo-rekreacyjny, który będzie udostępniony mieszkańcom 

nieodpłatnie. 



       Podjęcie przedmiotowej uchwały powoduje konieczność wprowadzenia zmiany do 

uchwały budŜetowej na 2008 rok polegającej na umieszczeniu nowego zadania 

inwestycyjnego realizowanego w 2008 roku w ramach powyŜszego programu w kwocie 

ustalonej po uzyskaniu pozytywnej decyzji o dofinansowaniu przedsięwzięcia ze środków 

zewnętrznych tj.: z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i środków budŜetowych 

województwa.   

       W związku z powyŜszym podjęcie uchwały jest uzasadnione. 

        


