
UCHWAŁA NR VI/48/07
RADY MIEJSKIEJ CHEŁM śY

z dnia 6 czerwca 2007 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zwiększenia wartości Ośrodka Sportu i Turystyki w Chełm Ŝy ul. gen. J. Hallera
17a

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h 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 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327)
uchwala się, co następuje:

       § 1. W uchwale nr XXXIII/259/06 Rady Miejskiej ChełmŜy z dnia 12 września 2006 r. w sprawie zwiększenia
wartości majątku Ośrodka Sportu i Turystyki w ChełmŜy ul. gen. J. Hallera 17a, wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „WyposaŜa się Ośrodek Sportu i Turystyki w ChełmŜy ul. gen. J. Hallera 17a w
majątek o wartości 1.852.111,28 zł powstały w wyniku realizacji inwestycjip.n. „Modernizacja basenu miejskiego przy
ul. Bydgoskiej 7 w ChełmŜy”,
2) § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Szczegółowy wykaz obiektów i urządzeń oraz wyposaŜenia stanowią załączniki do
uchwały:”
- Załącznik nr 1 „Szczegółowy wykaz pomieszczeń”,
- Załącznik nr 2 „Szczegółowy wykaz wyposaŜenia w meble i sprzęt ruchomy”,
3) W załączniku nr 1:
a) zmienia się  powierzchnia uŜytkowa (basen + pomieszczenia pomocnicze)  z 819,50 m2 na 841,35 m2,
b) zmienia się powierzchnie niŜej wymienionych pomieszczeń:
- 038 korytarz z 7,20 m2 na 3,60 m2,
- 039 kotłownia z 22,60 m2 na 11,30 m2,
- 041 korytarz z 4,70 m2 na  2,35 m2,
- razem z 69,60 m2 na 29,75 m2,
- parter razem z 90,0 m2 na 82,1 m2,
c) wykreśla się pozycję  040 Magazyn.

        § 2. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

        § 3. Wykonanie  uchwały  powierza  się  Burmistrzowi  Miasta.

        § 4. Uchwała  wchodzi  w  Ŝycie  z  dniem  podjęcia.

                                                                                                          Przewodniczący
                                                                                                          Rady Miejskiej

                                                                                                          Janusz Kalinowski



Uzasadnienie

do uchwały nr VI/48/07 Rady  Miejskiej  ChełmŜy  z  dnia 6 czerwca 2007 r. zmieniającej uchwałę NR
XXXII/259/06 Rady Miejskiej Chełm Ŝy z dnia 12 września 2006 r. w sprawie zwiększenia wartości majątku
Ośrodka Sportu i Turystyki w ChełmŜy ul. gen. J. Hallera 17a.

     W wyniku błędnego rozliczenia zadania inwestycyjnego p.n. „Modernizacja basenu miejskiego przy ul. Bydgoskiej
7 w ChełmŜy” do kosztów inwestycji nie doliczono kosztów obsługi inwestycji w wysokości 11.433,29zł oraz wartości
inwentarzowej remontowanego obiektu w wysokości 101.188,47zł, powstała róŜnica wartości majątku w wysokości
112.621,76zł (słownie: sto dwanaście tysięcy sześćset dwadzieścia jeden 76/100 złotych). W § 1 ust. 1 uchwały nr
XXXII/259/06 Rady Miejskiej ChełmŜy z dnia 12 września 2006 r. podano błędną wartość majątku 1.739.489,52zł.
Aktualna wartość majątku rozliczona przez Wydział Finansowo Księgowy UM wynosi 1.852.111,28zł (słownie: jeden
milion osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące sto jedenaście 28/100 złotych). W załączniku nr 1 do uchwały nr
XXXIII/259/06 Rady Miejskiej ChełmŜy z dnia 12 września 2006 r. błędnie podano powierzchnie przekazywanych
pomieszczeń kotłownia - 038 korytarz 7,20 m2 powinno być 038 korytarz 3,60 m2, 039 kotłownia 22,60 m2 powinno
być 11,30 m2, 040 magazyn 22,60 m2 wykreśla się, 041 korytarz 4,70 m2 powinno być 2,35 m2, razem 69,60 m2 
powinno być 29,75 m2, parter razem 90,00 m2 powinno być razem 82,1 m2.
       Wobec  powyŜszego  podjęcie  uchwały zmieniającej uchwałę nr XXXIII/259/06 Rady Miejskiej ChełmŜy z dnia
12 września 2006 r. jest   uzasadnione.


