
UCHWAŁA NR XXXIV/221/09 

RADY MIEJSKIEJ CHEŁM śY 

z dnia 11 grudnia 2009 r. 

 

 

w sprawie realizacji z Powiatem Toruńskim zadania inwestycyjnego pn. 

„Zagospodarowanie terenów sportowych szkół podstawowych oraz gimnazjum w 

ChełmŜy wraz z remontami budynków szkolnych i przedszkoli”. 

 

        Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 
113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 
1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, 
poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, 
poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 
1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420) uchwala się, co następuje: 
 

       § 1. WyraŜa się zgodę na realizację z Powiatem Toruńskim zadania inwestycyjnego pn. 

„Zagospodarowanie terenów sportowych szkół podstawowych oraz gimnazjum w ChełmŜy 

wraz z remontami budynków szkolnych i przedszkoli”. 

    

       § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta ChełmŜy. 

 

       § 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

  

 

         Przewodniczący 
          Rady Miejskiej 
 
 
                  Janusz Kalinowski 
 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

 

do uchwały nr XXXIV/221/09 Rady Miejskiej ChełmŜy z dnia 11 grudnia 2009 r. w 

sprawie realizacji z Powiatem Toruńskim  zadania inwestycyjnego pn. 

„Zagospodarowanie terenów sportowych Szkół Podstawowych oraz Gimnazjum w 

ChełmŜy wraz z remontami budynków szkolnych i przedszkoli”. 

 

       Art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 

Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póź. zm.) w katalogu  zadań własnych gminy uwzględnia  

zadanie dotyczące prowadzenia edukacji publicznej.           

       W celu realizacji tego zadania jednostki samorządów terytorialnych mogą zawrzeć 

porozumienie na mocy, którego jedna jednostka samorządu terytorialnego powierza 

wykonanie zadania objętego porozumieniem drugiej jednostce samorządu terytorialnego. 

       W nawiązaniu do powyŜszego oraz z uwagi na fakt, iŜ boiska Szkoły Podstawowej Nr 5  

i Zespołu Szkół Specjalnych graniczą ze sobą, są uŜytkowane równieŜ przez mieszkańców 

okolicznych bloków mieszkalnych, przebiega pod nimi uzbrojenie techniczne wod. – kan., c. 

o., energetyczna i telekomunikacyjna zasadnym jest podjęcie przedmiotowej uchwały, która 

będzie umoŜliwiała podpisanie stosownego porozumienia z Powiatem Toruńskim na 

realizację przedmiotowego zadania inwestycyjnego. 

       Porozumienie będzie określało prawa i obowiązki stron w związku z realizacją w/w 

zadania inwestycyjnego    

   

       

 


