
ZARZĄDZENIE NR  124/GKM/09 
BURMISTRZA MIASTA CHEŁM śY 

z dnia 16 września 2009 r. 
 

zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia harmonogramu 
remontów komunalnego zasobu mieszkaniowego na miesiące styczeń – 
grudzień 2009 r. 
 
      Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
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), zarządzam co następuje: 
 
      § 1. W harmonogramie remontów komunalnego zasobu mieszkaniowego na 
miesiące styczeń – grudzień 2009r. stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr 
73/GKM/09 Burmistrza Miasta ChełmŜy z dnia 28 maja 2009r., wprowadza się 
następujące zmiany: 
     1)  Remonty planowane budynków  z 133 891,00 zł  zmniejsza się na   
          kwotę 84 088,00zł : 
          a) zwiększa się koszt wykonania remontu dachu i kominów budynku przy  
              ul. Chełmińskie  Przedmieście 67 z 6 500,00zł na 6 780,00zł, 
          b) zmniejsza się koszt wykonania remontu dachu i kominów budynku  
              przy ul. Chełmińskie  Przedmieście 69 z 6 500,00zł na 1 709,00zł, 
          c) zwiększa się koszt wykonania remont dachu i kominów budynku przy  
              ul. Chełmińskie  Przedmieście 71 z 6 500,00zł na 8 301,00zł, 
          d) zwiększa się koszt wykonania remont dachu i kominów budynku przy  
              ul. Chełmińskie  Przedmieście 73 z 6 500,00zł na 6 930,00zł, 
           e) zmniejsza się koszt wykonania remontu dachu i kominów budynku  
              przy ul. Chełmińskie  Przedmieście 75 z 6 500,00zł na 1 709,00zł, 
           f) zmniejsza się koszt wykonania remontu dachu i kominów budynku  
               przy ul. Chełmińskie  Przedmieście 77 z 6 500,00zł na 1 709,00zł, 
           g) zwiększa się koszt wykonania remontu instalacji elektrycznej budynku  
              przy ul. Szewskiej 1 z 14 000,00zł na 15 625,00zł, 
           h) rezygnuje się z wykonania remontu instalacji elektrycznej budynku  
               przy ul. Mickiewicza 12 - 10 000,00zł, wprowadza się poz. remont  
              dachu i kominów 1 904,00zł, 
           i) rezygnuje się z wykonania remontu instalacji elektrycznej budynku  
               przy ul. Mickiewicza 7 - 10 000,00zł, 
           j) rezygnuje się z wykonania remontu instalacji elektrycznej budynku  



                  przy ul. Sienkiewicza 21 - 11 000,00zł, 
             k) rezygnuje się z wykonania remontu instalacji elektrycznej budynku  
                  przy ul. Mickiewicza 2 - 10 000,00zł, 
              l)  zmniejsza się koszt wykonania adaptacji pomieszczeń zastępczych  
                  budynku przy ul. Hallera 25  z  21 000,00zł  na  20 550,00zł. 
         2) Remonty planowane mieszkań: z 143 400,00zł zmniejsza   się na    
             kwotę  138 710,00zł w tym: 
             a) wymiana okien -  rezygnuje się z wykonania 25 000,00zł, 
             b) piece kaflowe z 25 000,00zł zmniejsza się na kwotę 15 850,00zł, 
             c) remonty i adaptacje mieszkań z 93 400,00zł zwiększa się na kwotę  
                 122 860,00zł, 
          3) Konserwacje i awarie wg zdarzeń: zwiększa się z kwoty 198 889,00zł 
              na kwotę 253 382,00zł.  
    § 2. Zaktualizowany  harmonogram remontów stanowi załącznik do 
niniejszego zarządzenia. 
     § 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Gospodarki 
Miejskiej.  
      § 4.  Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem wydania. 
 

 
 
 

                                                                                       Burmistrz Miasta 
 
                                                                                (-) mgr Jerzy Czerwiński 
 
 
 

 
 

 
 
 
 


