
UCHWAŁA NR XIII/100/16 

RADY MIEJSKIEJ CHEŁM ŻY 

z dnia 12 maja 2016 r. 

 

w sprawie zwiększenia wartości majątku Gimnazjum nr 1 w Chełmży, Przedszkola nr 1 

w Chełmży, Przedszkola nr 2 w Chełmży oraz Szkoły Podstawowej nr 2 w Chełmży. 

 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym ( Dz. U. z 2016 r. poz. 446)  uchwala się, co następuje:  

 
 
   § 1. W wyniku realizacji inwestycji pn: „Wykonanie remontów i termomodernizacji 

obiektów szkolnych i przedszkolnych na terenie miasta Chełmży”, zwiększa się majątek 

następujących jednostek organizacyjnych gminy: 

1) Gimnazjum nr 1, ul. P. Skargi 1, 87-140 Chełmża o wartość - 31.514,42 zł,  

2) Przedszkola nr 1, ul. Bydgoska 9 , 87-140 Chełmża o wartość - 290.168, 88  zł, 

3) Przedszkola nr 2, ul. Tumska 10, 87-140 Chełmża o wartość - 149.649,23  zł,  

4) Szkoły Podstawowej nr 2, ul. Gen. J. Hallera 17, 87-140 Chełmża o wartość - 299.739, 86   

zł. 

 

   § 2.  Szczegółowy wykaz robót remontowych i termomodernizacyjnych zawiera załącznik 

do uchwały, będący jej integralną częścią. 

 

   § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chełmży. 

 

   § 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
          

 
 

         Przewodniczący 
          Rady Miejskiej 
 
 
                  Janusz Kalinowski 

 
 
 
 



Uzasadnienie 
 
do Uchwały Nr XIII/100/16 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 12 maja 2016 r.  

w sprawie zwiększenia wartości majątku Gimnazjum nr 1 w Chełmży, Przedszkola nr 1 

w Chełmży, Przedszkola nr 2 w Chełmży oraz Szkoły Podstawowej nr 2 w Chełmży. 

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9  lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) do wyłącznej właściwości rady gminy należy m.in. 

tworzenie, likwidacja i reorganizacja przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek 

organizacyjnych oraz wyposażanie ich w majątek. 

 W związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn: „Wykonanie remontów i 

termomodernizacji obiektów szkolnych i przedszkolnych na terenie miasta Chełmży” o 

łącznej wartości 771.072,39 zł zwiększył się majątek: 

1) Gimnazjum nr 1, ul. P. Skargi 1, 87-140 Chełmża o wartość - 31.514,42 zł,  

2) Przedszkola nr 1, ul. Bydgoska 9 , 87-140 Chełmża o wartość - 290.168, 88  zł, 

3) Przedszkola nr 2, ul. Tumska 10, 87-140 Chełmża o wartość - 149.649,23  zł,  

4) Szkoły Podstawowej nr 2, ul. Gen. J. Hallera 17, 87-140 Chełmża o wartość - 299.739, 86   

zł. 

   Remonty i termomodernizacje wykonywane były w obiektach ww. jednostek 

organizacyjnych. 

   Wobec powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik do Uchwały Nr XIII/100/16 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 12 maja 2016 r.  

w sprawie zwiększenia wartości majątku Gimnazjum nr 1 w Chełmży, Przedszkola nr 1 

w Chełmży, Przedszkola nr 2 w Chełmży oraz Szkoły Podstawowej nr 2 w Chełmży. 

 
1) Gimnazjum nr 1, ul. P. Skargi 1, 87-140 Chełmża: 
Sala gimnastyczna: 
- Izolacja cieplna wełną mineralną stropodachu gr. 20 cm – 410, 04 m2 na izolacji z folii 
paroprzepuszczalnej  PE i deskowaniu ażurowym 
 
2) Przedszkola nr 1, ul. Bydgoska 9 , 87-140 Chełmża: 
1.Wymiana instalacji centralnego ogrzewania – 1 komplet. 
2. Wymiana instalacji odgromowej                  – 1 komplet 
3. Izolacja cieplna dachu z płyt styropianowych pozioma na wierzchu konstrukcji gr 15 cm  – 
440,94 m2  wraz z ułożeniem papy termozgrzewalnej podkładowej i nawierzchniowej oraz 
wymianą obróbek blacharskich, remontem kominów i wymianą rynien i rur spustowych. 
4. Wymiana stolarki okiennej i drzwi balkonowych – szt. 41 wraz z robotami towarzyszącymi 
5. Izolacja cieplna ścian płytami styropianowymi gr. 12 cm – 179,87 m2 wraz z robotami 
towarzyszącymi. 
6. Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm na ścianach- 309,54 
m2 wraz z robotami towarzyszącymi. 
7. Malowanie tynków zewnętrznych farba emulsyjną – 649,57 m2 
 

3) Przedszkola nr 2, ul. Tumska 10, 87-140 Chełmża: 
1.Wymiana instalacji centralnego ogrzewania – 1 komplet 
2. Wymiana instalacji odgromowej                  – 1 komplet 
3. Wymiana drzwi zewnętrznych – 7,57 m2 ( szt. 2) wraz z naświetlami – 3,06 m2 ( szt. 2) 
oraz robotami towarzyszącymi. 
4. Pokrycie dachu papą termozgrzewalną – 43,20 m2 oraz uzupełnienie pokrycia papą 
termozgrzewalną – 52,80 m2 i wymianą opierzeń blacharskich, rynien i rur spustowych. 
5. Izolacja cieplna ścian płytami styropianowymi gr. 15 cm – 322,94 m2 wraz z robotami 
towarzyszącymi. 
6. Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm na ścianach- 322,94 
m2 wraz z robotami towarzyszącymi. 
7. Malowanie tynków zewnętrznych farba emulsyjną – 406,77 m2 wraz z robotami 
towarzyszącymi. 
8. Zewnętrzne okładziny cokołu z tynku mozaikowego – 13,20 m2 wraz z robotami 
towarzyszącymi.  
 

4) Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Gen. J. Hallera 17, 87-140 Chełmża: 
Sala gimnastyczna 
1.Izolacja cieplna dachu z płyt styropianowych pozioma na wierzchu konstrukcji gr 15 cm   – 
677,90 m2  wraz z ułożeniem papy termozgrzewalnej podkładowej i nawierzchniowej oraz 
wymianą obróbek blacharskich, rynien , rur spustowych oraz malowaniem farbą 
wentylatorów. 
2. Wymiana stolarki okiennej – 127,82 m2 ( szt. 33 ) oraz stolarki drzwiowej zewnętrznej  – 
5,69 m2 ( szt. 1 ) wraz z robotami towarzyszącymi 
3. Izolacja cieplna ścian płytami styropianowymi gr. 15 cm – 574,06 m2 wraz z robotami 
towarzyszącymi. 



4. Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm na ścianach- 695,00 
m2 wraz z robotami towarzyszącymi. 
5. Malowanie tynków zewnętrznych farbą emulsyjną – 574,06 m2 wraz z robotami 
towarzyszącymi. 
6. Zewnętrzne okładziny cokołu z tynku mozaikowego – 41,40 m2 wraz z robotami 
towarzyszącymi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


