
 
 

UCHWAŁA  NR XXV/203/05 
RADY  MIEJSKIEJ  CHEŁM ŻY 
z dnia 27 października 2005 roku 

 
 
w sprawie zwiększenia wartości mienia Szkoły Podstawowej Nr 2 w Chełmży z siedzibą 
przy ulicy Gen.J.Hallera 17. 
___________________________________________________________________________ 
 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Dz.U. Nr 62, 
poz.558, Dz.U. Nr 113, poz.984, Dz.U. 153, poz.1271, Dz.U. Nr 214, poz.1806, Dz.U. 
z 2003r. Nr 80, poz.717, Dz.U. Nr 162, poz.1568, Dz.U. z 2004r. Nr 102, poz.1055, Dz.U. Nr 
116, poz.1203) uchwala się, co następuje: 
 
 
          § 1. Zwiększa się wartość majątku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Chełmży z siedzibą 

przy ulicy Gen.J.Hallera 17 o wartość zrealizowanej inwestycji pod nazwą: „Budowa 

wewnętrznej instalacji gazowej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Chełmży wraz z dostawą i 

montażem dwóch kompletów palników gazowych”, o łącznej wartości 107.287,74zł (słownie: 

sto siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem złotych 74/100). 

 

            § 2. Szczegółowy wykaz majątku przedstawiony jest w załączniku do uchwały. 

 

            § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 

 

            § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 
      Przewodniczący 
       Rady Miejskiej 
 
 
      Krzysztof Zduńsk



 
Uzasadnienie 

 
do uchwały nr XXV/203/05 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 27 października 2005 roku w 

sprawie zwiększenia wartości mienia Szkoły Podstawowej Nr 2 w Chełmży z siedzibą przy 

ulicy Gen.J.Hallera 17. 

___________________________________________________________________________ 
 
 
 W wyniku zrealizowania zadania polegającego na budowie wewnętrznej instalacji 

gazowej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Chełmży wraz z dostawą i montażem dwóch 

kompletów palników gazowych, powstało nowe mienie tj. instalacja i palniki gazowe 

o łącznej wartości 107.287,74zł. 

W związku z faktem, iż kotłownia która jest zlokalizowana w budynku Szkoły 

Podstawowej Nr 2 w Chełmży  stanowi mienie szkoły, postanowiono również nowo powstały 

majątek (stanowiący integralną część kotłowni) przekazać do Szkoły Podstawowej Nr 2. 

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

gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Dz.U. Nr 62, 

poz.558, Dz.U. Nr 113, poz.984, Dz.U. 153, poz.1271, Dz.U. Nr 214, poz.1806, Dz.U. 

z 2003r. Nr 80, poz.717, Dz.U. Nr 162, poz.1568, Dz.U. z 2004r. Nr 102, poz.1055, Dz.U. Nr 

116, poz.1203) do wyłącznej kompetencji Rady Miejskiej należy podejmowanie uchwał 

w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu w tym 

wyposażania szkół w majątek. 

W związku z powyższym uznano podjęcie uchwały za zasadne. 

 
 



Załącznik 
do uchwały nr XXV/203/05 
Rady Miejskiej Chełmży 
z dnia 27 października 2005 r.  

 
 

Szczegółowy opis instalacji gazowej i palników gazowych: 
 
 
1. Zawór elektromagnetyczny typ ZB-80 kołnierzowy o średnicy 80mm – 1 szt. 

2. Kurki gazowe przelotowe o średnicy 50mm – 2 szt. 

3. Rurociąg instalacji gazowej o średnicy 50mm – 13 mb. 

4. Rurociąg instalacji gazowej o średnicy 80mm – 10 mb. 

5. Detektor gazu budowy przeciw wybuchowej – 2 szt. 

6. Moduł sterujący MD-2 ZA – 1 układ. 

7. Palniki gazowe dwustopniowe progresywne RIELLO BURNERS  RS70 821 T1 (numery 

fabryczne 02235000199, 02235000198) – 2 szt.  

8. Szafa kurka głównego i zaworu elektromagnetycznego – 1 szt. 

 
Łączna wartość majątku wynosi 107.287,74zł w tym: 

- urządzenia związane z kotłownią – 105.068,90zł, 

- nowo wybudowana instalacja wewnętrzna gazowa – 2.218,84zł. 

  


