
UCHWAŁA NR XIX/155/20 

RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY 

z dnia 24 września 2020 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 2020 r. poz. 713) uchwala się, co następuje:  

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

o łącznej wartości 9.437,18 zł (słownie: dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści siedem złotych 

18/100), powstały w wyniku realizacji zadania związanego z zakupem zestawów drewnianych 

składających się z dwóch ławek i jednego stołu. 

2. Szczegółowy wykaz sprzętu 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 XIX/155/20 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 24 września 2020 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 2020 r. poz. 713) 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 związanego z zakupem zestawów drewnianych 

składających się z dwóch ławek i jednego stołu, o wartości 9 437,18 zł, powstało nowe mienie 

komunalne. 

Podmiotem statutowo powołanym do prowadzenia eksploatacji i konserwacji 

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

Ośrodek Sportu i Turystyki w Chełmży, z siedzibą przy ul. Bydgoskiej 7 w Chełmży.  

   Wobec powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione. 



Załącznik  

do uchwały nr XIX/155/20 

Rady Miejskiej Chełmży 

z dnia 24 września 2020 r. 

 

 

   W ramach realizowanego zadania związanego z zakupem zestawów drewnianych 

składających się z dwóch ławek i jednego stołu, o wartości 9 437,18 zł, dostarczono zestawy 

drewniane składające się z dwóch ławek i stołu każdy – ilość 5 szt. kompletów. 

   Zestawy zostały zlokalizowane na terenie plaży tzw. „Stolbud” przy ul. T. Kościuszki 

w Chełmży - 2 komplety oraz na terenie plaży w Parku Miejskim im. Gen. Augusta Fieldorfa 

„Nila” w Chełmży – 3 komplety. 

 


