
UCHWAŁA NR VIII/73/19 

RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY 

z dnia 5 września 2019 r. 

 

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Miasto Chełmża  

w partnerstwie z Powiatem Toruńskim do wspólnej realizacji budowy Sali 

gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Chełmży. 

 

       Na podstawie art. 10 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 i 1309) uchwala się, co następuje: 

     § 1. Wyraża się zgodę na przystąpienie przez Gminę Miasto Chełmża w partnerstwie z 

Powiatem Toruńskim do wspólnej realizacji budowy sali gimnastycznej przy Szkole 

Podstawowej nr 5 w Chełmży. 

     2. Sala gimnastyczna, o której mowa w ust. 1 przeznaczona będzie dla Szkoły 

Podstawowej nr 5 w Chełmży, dla której organem prowadzącym jest Gmina Miasto Chełmża 

oraz dla Zespołu Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży, dla której organem prowadzącym 

jest Powiat Toruński. 

     § 2.1. Szczegółowe warunki realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa w § 1 określone 

zostaną w umowie partnerskiej zawartej pomiędzy Gminą Miasta Chełmży, a Powiatem 

Toruńskim. 

     2. Upoważnia się Burmistrza Miasta Chełmży do zawarcia umowy partnerskiej w sprawie 

wspólnej realizacji zadania, o którym mowa w ust. 1.     

    § 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 VIII/73/19 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 5 września 2019 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Miasto Chełmża w partnerstwie z 

Powiatem Toruńskim do wspólnej realizacji budowy Sali gimnastycznej przy Szkole 

Podstawowej nr 5 w Chełmży. 

 

     Stosownie do art. 10 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym wykonywanie zadań 

publicznych może być realizowane w drodze współdziałania między jednostkami samorządu 

terytorialnego.  

     Szkoła Podstawowa nr 5 w Chełmży nie posiada sali gimnastycznej, w której mogłyby 

odbywać się zajęcia z wychowania fizycznego. Dotychczasowa sala, wykorzystywana m.in. 

dla potrzeb zajęć z wychowania fizycznego, zlokalizowana w bryle głównego budynku 

została w roku bieżącym zaadaptowana na dodatkowe sale lekcyjne, celem umożliwienia 

prowadzenia zajęć lekcyjnych dla klas VII-VIII w tym samym budynku szkolnym, a nie jak 

do tej pory w budynku szkoły Podstawowej nr 3. Również Zespół Szkół im. Unii Europejskiej 

zlokalizowany w sąsiedztwie SP 5, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Toruński, 

nie dysponuje pełnowymiarową salą gimnastyczną, a jedynie dużą salą wykorzystywaną dla 

potrzeb zajęć wychowania fizycznego. Oba organy wykonawcze jednostek samorządu 

terytorialnego widzą celowość budowy wspólnej sali gimnastycznej dla potrzeb obu szkół, 

która zlokalizowana byłaby na terenie Szkoły Podstawowej nr 5. Podjęcie wspólnej 

inicjatywy uzasadnione jest możliwością obniżenia w ten sposób kosztów budowy 

przypadających na poszczególne jednostki. Ponadto budowa wspólnej Sali podyktowana jest 

ograniczonymi zasobami terenowymi w obrębie obu szkół. Szczegółowe zasady współpracy 

na etapie budowy obiektu oraz jego późniejszego użytkowania określi porozumienie, które 

zostanie zawarte po podjęciu uchwały. 

     Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione. 

 


