
ZARZĄDZENIE NR 109/FK/05 

BURMISTRZA MIASTA CHEŁM ŻY 

z dnia 6 października 2005r. 

 

w sprawie określenia udziałów w kosztach eksploatacji budynku administracyjnego 

przy ul. Hallera 19 w Chełmży. 

 

Na podstawie §48 Statutu Miasta Chełmży, zarządzam, co następuje: 

 

§1. 1. Jednostki organizacyjne zajmujące pomieszczenia w budynku administracyjnym 

przy ul. Hallera 19 w Chełmży ponoszą koszty jego utrzymania i eksploatacji, z zastrzeżeniem 

ust.2, proporcjonalnie do powierzchni zajmowanych pomieszczeń. 

2. Koszty dostawy wody i odbioru ścieków ustala się według liczby zatrudnionych 

pracowników w poszczególnych jednostkach organizacyjnych. 

3. Koszty, o których mowa w ust.1 w szczególności obejmują płatności za energię elektryczną, 

remonty, naprawy, ochronę budynku i sprzątanie pomieszczeń, ogrzewanie, wywóz 

nieczystości. 

 

§2. 1. Udział procentowy poszczególnych jednostek organizacyjnych w kosztach utrzymania 

i eksploatacji budynku przy ul. Hallera 19 ustalam następująco: 

1) Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Oświaty   23% 

2) Straż Miejska        15% 

3) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej    48% 

w tym: świadczenia rodzinne     24% 

4) Urząd Miejski       14% 

---------------------- 
Razem: 100% 
 

2. Udział procentowy w kosztach dostawy wody i odbioru ścieków ustalam następująco: 

1) Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Oświaty   23% 

2) Straż Miejska        17% 

3) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej    50% 

w tym: świadczenia rodzinne     25% 

4) Urząd Miejski       10% 

---------------------- 
Razem: 100% 

 



 

§3. Rozliczenia należności dokonuje pracownik Referatu Gospodarczego. 

 

§4. Traci moc zarządzenie Nr 20/97 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 3 października 1997r. 

w sprawie określenia udziału w kosztach eksploatacji budynku administracyjnego przy 

ul. Hallera 19 w Chełmży.   

 

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania z mocą obowiązującą od dnia 1 października 

2005 roku.      



UZASADNIENIE 

 

do zarządzenia Nr 109/FK/05 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 6 października 2005 roku 

w sprawie określenia udziałów w kosztach eksploatacji budynku administracyjnego 

przy ul. Hallera 19 w Chełmży. 

 

W związku ze zleceniem gminom nowych zadań wynikających z ustawy o świadczeniach 

rodzinnych zaistniała konieczność utworzeniem nowych stanowisk pracy zajmujących się 

zadaniami wynikającymi z powyższej ustawy i przygotowania organizacyjnego do wykonywania 

tych zadań. W budynku administracyjnym przy ul.Hallera 19 w Chełmży utworzono stanowiska 

pracy do wykonywania zadań zleconych gminie a związanych ze świadczeniami rodzinnymi. 

W związku z czym zaistniała konieczność dokonania zmian w określeniu udziałów w kosztach 

utrzymania i eksploatacji, dostawy wody i odbioru ścieków budynku administracyjnego przy 

ul.Hallera 19 w Chełmży.  


