
UCHWAŁA NR XXXI/199/09 

RADY MIEJSKIEJ CHEŁM śY 

z dnia 23 września 2009 r. 

 

 

w sprawie zwiększenia wartości majątku Ośrodka Sportu i Turystyki w ChełmŜy  

ul. Bydgoska 7.  

 
     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h 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) uchwala się, co następuje: 
 
 
     §1. 1.  WyposaŜa się  Ośrodek Sportu i Turystyki w ChełmŜy ul. Bydgoska 7 w majątek  

o wartości 1 449 524,08 zł powstały w wyniku realizacji inwestycji p.n. „Budowa boisk 

sportowych oraz kontenerowego obiektu sanitarno – szatniowego w ramach budowy 

kompleksu Moje Boisko Orlik 2012”. 

     2. Szczegółowy  wykaz  obiektów  i  urządzeń  oraz  wyposaŜenia stanowi załącznik  

do uchwały. 

 

     §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 XXXI/199/09 Rady Miejskiej ChełmŜy z dnia 23 września 2009 r.  
w sprawie zwiększenia wartości majątku Ośrodka Sportu i Turystyki w ChełmŜy  
ul. Bydgoska 7. 
 
 

      W wyniku zrealizowania zadania inwestycyjnego p.n. „„Budowa boisk sportowych oraz 
kontenerowego obiektu sanitarno – szatniowego w ramach budowy kompleksu Moje Boisko 
Orlik 2012”, powstało nowe mienie komunalne o wartości 1.449.524,08 zł.  
     Obiekty, urządzenia  oraz  wyposaŜenie: 
1.boisko do piłki noŜnej , nawierzchnia z trawy syntetycznej , pow. całkowita   
   1 860,00 m2 ; 30,0 m x 62,0 m. WyposaŜenie: bramki piłkarskie aluminiowe   
   szt 2, siatki do bramek szt 2, tuleje montaŜowe bramek szt. 4 wartości:  
   743 989,90 zł 
2.boisko do koszykówki i siatkówki, nawierzchnia syntetyczna z poliuretanu ,  
   pow. całkowita 613,10 m2; 19,10 m x 32,10 m. WyposaŜenie: słupki do piłki  
   siatkowej aluminiowe wielofunkcyjne kpl. 1, siatka do piłki siatkowej szt. 1 ,  
   dekiel maskujący do słupków szt. 2, sprzęt do piłki koszykowej – konstrukcja  
   jednosłupowa z wysięgnikiem  do tablicy i mechanizm do regulacji wysokości  
   i montaŜem w tulejach 2 kpl., tablica 105 x 180 obręcz wzmocniona, siatka do  
   obręczy  2 kpl., wartości: 248 496,78 zł 
3.Budynek szatniowo – sanitarny, segment podstawowy, pow. uŜytkowa 41,45  
    m2, kubatura 136,54 m3,  wartości : 138 565,92 zł 
4.oświetlenie boisk – 16 projektorów na 8 masztach, wartości: 79 778,08 zł 
5.chodnik z polbruku pow. 60,0 m2, wartości: 9 000,00 zł 
6. ogrodzenie terenu z bramą wjazdową i dwoma furtkami wejściowymi o pow.  
    1 087,60 m2, wartości: 162 004,72 zł 
7.piłkochwyt o wysokości 6 m, o pow. 210,20 m2, wartości: 31 310,57 zł 
8.przyłącze wodociągowe z rur PVC Ø 65 mm, długości 20,0 mb, wartości:  
   6 964,78 zł 
9.przyłącze kanalizacyjne  z rur PCV Ø 150 mm, długości 60,0 mb, wartości:  
   20 894,34 zł 
10. przyłącze energetyczne długości 20,00 mb, wartości: 3 138,65 zł  
11. wyposaŜenie, wartości: 5 380,34 zł    
       - ławko wieszak 8 szt. po 305,00 zł = 2440,00 zł, 
       - ZINA KAMIZELKA ZONA 10 szt. 170,00 zł, 
       - ZINA PIŁKA ACEW 10 szt. 500,00 zł, 
       - ZINA PIŁKA THUNDER 5 szt. 195,00 zł, 
       - PIŁKA KOSZ WILSON 1620 POMAR 3 szt. 105,00 zł, 
       - PIŁKA SIATKOWA BEACH TIME MOVE 5 szt.110,00 zł, 
       - PIŁKA TENIS WISH 302 3 szt. 57,00 zł, 
       - Rakieta TENIS ROK MIX 4 szt. 240,00 zł, 
       - ZINA zestaw treningowy 1 szt.56,00 zł, 
       - ZINA worek balance 1 szt. 65,00 zł, 
       - ZINA worek balance 1 szt. 65,00 zł, 
       - ZINA piłka THUNDER 1 szt. 39,00 zł, 
       - tablice promocyjne 3 szt. 801,54 zł, 
       - tabliczki kierunkowe 2 szt. 536,80 zł.  



     Zakładem statutowo powołanym do prowadzenia eksploatacji i konserwacji  obiektów, 
urządzeń  oraz  wyposaŜenia sportowego jest zakład budŜetowy – Ośrodek Sportu i Turystyki 
w ChełmŜy, ul. Bydgoska 7.  
      Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „h” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym do wyłącznej kompetencji Rady Miejskiej naleŜy wyposaŜenie zakładu 
budŜetowego w majątek. 
     Wobec   powyŜszego   podjęcie   uchwały   jest   uzasadnione. 
 
 
 
 
 
 

                                        
 

 
 

 
 
 
 
 
                                                                   
 

 
 

                                                   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                          Załącznik  
                                                                                              do uchwały nr XXXI/199/09 
                                                                                                        Rady Miejskiej ChełmŜy 
                                                                                                        z dnia 23 września 2009 r. 

 
 
 

Szczegółowy wykaz urządzeń, inwentarza zwiększających wartość mienia komunalnego 
Ośrodka Sportu i Turystyki w ChełmŜy ul. Bydgoska 7:  

1. boisko do piłki noŜnej , nawierzchnia z trawy syntetycznej , pow. całkowita 1 860,00 
m2 ; 30,0 m x 62,0 m. WyposaŜenie: bramki piłkarskie aluminiowe  szt 2, siatki do 
bramek szt 2, tuleje montaŜowe bramek szt. 4 wartości:743 989,90 zł, 

2. boisko do koszykówki i siatkówki, nawierzchnia syntetyczna z poliuretanu , pow. 
całkowita 613,10 m2; 19,10 m x 32,10 m. WyposaŜenie: słupki do piłki siatkowej 
aluminiowe wielofunkcyjne kpl. 1, siatka do piłki siatkowej szt. 1 , dekiel maskujący 
do słupków szt. 2, sprzęt do piłki koszykowej – konstrukcja jednosłupowa z 
wysięgnikiem  do tablicy i mechanizm do regulacji wysokości i montaŜem w tulejach 
2 kpl., tablica 105 x 180 obręcz wzmocniona, siatka do obręczy  2 kpl., wartości: 
248 496,78 zł, 

3. Budynek szatniowo – sanitarny, segment podstawowy, pow. uŜytkowa 41,45 m2, 
kubatura 136,54 m3,  wartości : 138 565,92 zł, 

4. oświetlenie boisk – 16 projektorów na 8 masztach, wartości: 
     79 778,08 zł, 
5. chodnik z polbruku pow. 60,0 m2, wartości: 9 000,00 zł, 
6. ogrodzenie terenu z bramą wjazdową i dwoma furtkami wejściowymi o    
     pow. 1 087,60 m2, wartości: 162 004,72 zł, 
7. połkochwyt o wysokości 6 m, o pow. 210,20 m2, wartości: 31 310,57 zł, 
8. przyłącze wodociągowe z rur PVC Ø 65 mm, długości 20,0 mb, wartości: 6 964,78 zł, 
9. przyłącze kanalizacyjne  z rur PCV Ø 150 mm, długości 60,0 mb, wartości:  

20 894,34 zł, 
10.  przyłącze energetyczne długości 20,00 mb, wartości: 3 138,65 zł,     

      11. wyposaŜenie, wartości: 5 380,34 zł,    
           - ławko wieszak 8 szt. po 305,00 zł = 2440,00 zł, 
           - ZINA KAMIZELKA ZONA 10 szt. 170,00 zł, 
           - ZINA PIŁKA ACEW 10 szt. 500,00 zł, 
           - ZINA PIŁKA THUNDER 5 szt. 195,00 zł, 
           - PIŁKA KOSZ WILSON 1620 POMAR 3 szt. 105,00 zł, 
           - PIŁKA SIATKOWA BEACH TIME MOVE 5 szt.110,00 zł, 
           - PIŁKA TENIS WISH 302 3 szt. 57,00 zł, 
           - Rakieta TENIS ROK MIX 4 szt. 240,00 zł, 
           - ZINA zestaw treningowy 1 szt. 56,00 zł, 
           - ZINA worek balance 1 szt. 65,00 zł, 
           - ZINA worek balance 1 szt. 65,00 zł, 
           - ZINA piłka THUNDER 1 szt. 39,00 zł, 
           - tablice promocyjne 3 szt. 801,54 zł, 
           - tabliczki kierunkowe 2 szt. 536,80 zł. 
 
 


