
UCHWAŁA NR XVII/127/16 

RADY MIEJSKIEJ CHEŁM ŻY 

z dnia 1 grudnia 2016 r. 

 

 

w sprawie zwiększenia wartości majątku Ośrodka Sportu i Turystyki w Chełmży                         

ul. Bydgoska 7. 

 

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 i 1579) uchwala się, co następuje: 

§1.1. Wyposaża się Ośrodek Sportu i Turystyki w Chełmży ul. Bydgoska 7 w majątek 

o wartości 12 284,70 zł (słownie: dwanaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt cztery złote 

siedemdziesiąt groszy) sfinansowany ze środków budżetu obywatelskiego Powiatu 

Toruńskiego w roku 2016. Przedmiotowy majątek stanowi siłownia zewnętrzna znajdująca się 

na działce nr 230/2, obręb 0016.  

2. Szczegółowy wykaz sprzętu wchodzącego w skład siłowni zewnętrznej stanowi 

załącznik do uchwały, będący jej integralną częścią.   

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chełmży. 

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

        Przewodniczący 
         Rady Miejskiej 
 
 
                Janusz Kalinowski 

 
 
 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

do uchwały nr XVII/127/16 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie 

zwiększenia wartości majątku Ośrodka Sportu i Turystyki w Chełmży, ul. Bydgoska 7.  

 

W wyniku zrealizowania zadania sfinansowanego ze środków budżetu obywatelskiego 

Powiatu Toruńskiego w roku 2016 powstało nowe mienie komunalne o wartości 12 284,70 zł 

(słownie: dwanaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt cztery złote siedemdziesiąt groszy). 

Szczegółowy wykaz sprzętu wchodzącego w skład inwestycji stanowi załącznik do uchwały, 

będący jej integralną częścią.  

Podmiotem statutowo powołanym do prowadzenia eksploatacji i konserwacji 

obiektów, urządzeń oraz wyposażenia sportowo – rekreacyjnego jest jednostka budżetowa – 

Ośrodek Sportu i Turystyki  w Chełmży, ul. Bydgoska 7.   

Zgodnie z 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 i 1579) do wyłącznej kompetencji Rady Miejskiej należy 

wyposażenie jednostki budżetowej w majątek.  

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest uzasadnione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do uchwały nr XVII/127/16 

Rady Miejskiej Chełmży 

z dnia 1 grudnia 2016 r. 

 

 

Sfinansowana ze środków budżetu obywatelskiego Powiatu Toruńskiego w roku 2016, 

siłownia zewnętrzna, zlokalizowana w Chełmży na działce nr 230/2, obręb 0016, składa 

się z następującego sprzętu : 

− biegacz + pylon + orbitrek – 1 sztuka; wartość brutto – 4598,24 zł, 

− poręcze + pylon + ławka – 1 sztuka; wartość brutto – 3456,17 zł; 

− krzesło + pylon + prasa nożna – 1 sztuka; wartość brutto – 4230,29 zł; 

Wartość całkowita zakupionego sprzętu wynosi 12 284,70 zł (słownie: słownie: dwanaście 

tysięcy dwieście osiemdziesiąt cztery złote siedemdziesiąt groszy). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


