
UCHWAŁA Nr 157/2019 

ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO 

z dnia 4 grudnia 2019 r. 

 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia koncepcji projektu pn. „Wyposażenie sali 

koncertowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Chełmży oraz zakup instrumentarium”, 

planowanego do realizacji przez Szkołę Muzyczną I Stopnia w Chełmży 

 

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.1), art. 247 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.2), w związku z załącznikiem 

nr 1 do Uchwały Nr 350/2017 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie 

przyjęcia procedury wewnętrznej weryfikacji projektów dofinansowywanych lub finansowanych ze 

środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków 

z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu 

(EFTA), środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych oraz ze środków budżetu Państwa 

z programów resortowych, uchwala się, co następuje: 

 

 

§ 1. W załączniku do Uchwały Nr 151/2019 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 

27 listopada 2019 r. w sprawie zatwierdzenia koncepcji projektu pn. „Wyposażenie sali 

koncertowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Chełmży oraz zakup instrumentarium”, planowanego 

do realizacji przez Szkołę Muzyczną I Stopnia w Chełmży, w ramach Programu Ministra Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego 2020 – Infrastruktura Szkolnictwa Artystycznego, wprowadza się 

następujące zmiany:   

  1. Punkt 5 „Zakres przedmiotowy projektu” otrzymuje następujące brzmienie: „Zakup 

wyposażenia sali koncertowej szkoły: systemu nagłośnienia, w tym zestawów wzmacniających 

dźwięk dla osób słabo słyszących, systemu oświetlenia, kurtyny, sprzętu multimedialnego (rzutnik i 

ekran) i fortepianu koncertowego oraz zakup instrumentów muzycznych wraz z akcesoriami dla 

szkoły”; 

2. Punkt 6 „Wskaźniki projektu planowane do osiągnięcia” otrzymuje następujące 

brzmienie: „Zgodnie z wnioskiem: wyposażenie – 56 sztuk instrumentów i akcesoriów do 

instrumentów, 4 zestawy wyposażenia sali koncertowej (nagłośnienie, oświetlenie, kurtyna i 

projektor wraz z ekranem), 20 zestawów wzmacniających dźwięk dla osób słabo słyszących”; 

3. Punkt 14 „Wartość całkowita projektu” otrzymuje następujące brzmienie:  

„492 780,00zł”; 

4. Punkt 16 „Wymagany wkład własny” otrzymuje następujące brzmienie: 

„20%, co stanowi 98 556,00 zł”; 

5. Punkt 17 „Planowany zakres rzeczowo – finansowy nakładów na realizację projektu” 

otrzymuje następujące brzmienie: „Planowane zakupy usług: montaż sprzętu multimedialnego 

(rzutnika i ekranu) oraz odpowiedniego nagłośnienia i oświetlenia sali koncertowej, a także kurtyny 

wraz z transportem. Planowane zakupy towarów: instrumenty muzyczne oraz akcesoria: 

2 saksofony altowe, flet poprzeczny, 4 klarnety, 2 trąbki posrebrzane, ksylofon i wibrafon, skrzypce 

uczniowskie różnych rozmiarów – 18 sztuk, skrzypce manufaktura francuska, 4 gitary klasyczne, 

                                                           
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r.  poz. 1815. 
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r poz. 2245. 



smyczki, pokrowce, podpórki, wzmacniacz. Zakup wyposażenia sali koncertowej szkoły: fortepianu 

koncertowego, sprzętu multimedialnego (rzutnika i ekranu) oraz odpowiedniego systemu 

nagłośnienia i oświetlenia, a także 20 zestawów wzmacniających dźwięk dla osób słabo 

słyszących.” 

 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Szkoły Muzycznej I Stopnia 

w Chełmży. 

 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Przewodniczący posiedzenia 

       Starosta Toruński 

 

                             Marek Olszewski 


