
UCHWAŁA NR X/71/2019
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO

z dnia 24 października 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Toruńskiego w partnerstwie z Gminą Miastem 
Chełmża do wspólnej realizacji budowy sali gimnastycznej wraz z łącznikiem na potrzeby Szkoły 
Podstawowej nr 5 w Chełmży i Zespołu Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży

Na podstawie art. 4 ust 1 pkt 1 oraz art. 12 pkt 8 lit. h ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (Dz. U. z 2019  poz. 511) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na przystąpienie przez Powiat Toruński w partnerstwie z Gminą Miastem  Chełmża 
do realizacji zadania polegającego na budowie budynku sali gimnastycznej wraz z łącznikiem na potrzeby 
Szkoły Podstawowej nr 5 w Chełmży i Zespołu Szkół  im. Unii Europejskiej w Chełmży.

§ 2. 1. Zakres zadania, sposób jego finansowania oraz zasady partnerstwa określone zostaną w umowie 
partnerskiej zawartej pomiędzy Powiatem Toruńskim a Gminą Miastem Chełmża. 

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zawarcia umowy partnerskiej, o której mowa w §1.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Toruńskiego

Paweł Polikowski
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UZASADNIENIE

Powiat Toruński i Gmina Miasto Chełmża wyraziły swoją wolę wspólnej realizacji zadania
p.n. „Budowa budynku sali gimnastycznej wraz z łącznikiem na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 5
w Chełmży i Zespołu Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży”.

Współpraca samorządów w przygotowaniu i realizacji projektu przyniesie korzyści zarówno
uczniom Szkoły Podstawowej nr 5 w Chełmży, dla której organem prowadzącym jest Gmina
Miasto Chełmża, jak i uczniom Zespołu Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży, której organem
prowadzącym jest Powiat Toruński.

Gmina Miasto Chełmża będzie pełniła funkcję inwestora realizującego zadanie, nadzorując
i koordynując przebieg realizacji zadania, przeprowadzając procedurę zamówienia publicznego
oraz koordynując rozliczenia z wykonawcami.

Powiat Toruński i Gmina Miasto Chełmża zobowiązały się do wspólnego przygotowania i
rozliczenia wniosku o dofinansowanie Zadania ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego
oraz wspólnego przygotowania i rozliczenia wniosku o dofinansowanie Zadania ze środków
Ministerstwa Sportu i Turystyki

Wartość kosztorysowa inwestycji wynosi 2 443 032,22 zł (październik 2018).
Poziom udziału w realizacji projektu środków własnych ustala się następująco:

· 60% – Gmina Miasto Chełmża

· 40% – Powiat Toruński, lecz nie więcej niż 400 000 zł
Szczegóły regulujące zakres zadania, kwestie pozyskania na ten cel środków zewnętrznych,

jak i warunki realizacji zadania, a także korzystania z wybudowanego obiektu zostaną określone w
osobnym porozumieniu pomiędzy Powiatem Toruńskim a Gminą Miastem Chełmża.
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