
UCHWAŁA NR II/12/14 

RADY MIEJSKIEJ CHEŁM ŻY 

z dnia 11 grudnia 2014 r. 

 

 

w sprawie wyposażenia w majątek Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną im. 

Juliana Prejsa w Chełmży.   

 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) 
uchwala  się, co następuje:  
 
 
 

§ 1. Wyposaża się Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną im. Juliana Prejsa  

w Chełmży w majątek o wartości 16 928,49 zł powstały w wyniku realizacji projektu 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-

2013 pn. „Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury terenów przy Jeziorze 

Chełmżyńskim będących w granicach administracyjnych miasta, służącej wypoczynkowi, 

turystyce i rekreacji: etap I – rozbudowa infrastruktury wypoczynkowej”.  

 

§ 2. Szczegółowy wykaz wyposażenia Punktu Informacji Turystycznej zlokalizowanego  

w budynku przy ul. Tumskiej 12 zawiera załącznik do uchwały.  

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chełmży. 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

          Przewodniczący 
           Rady Miejskiej 
 
 
                  Janusz Kalinowski



 

 
U z a s a d n i e n i e  

 

do uchwały nr II/12/14 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie 

wyposażenia w majątek Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną im. Juliana Prejsa 

w Chełmży. 

 
Zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. 

U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) do wyłącznej właściwości rady gminy należy 

podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego 

zarządu dotyczących m.in. wyposażenia gminnych jednostek organizacyjnych w majątek.  

W wyniku realizacji projektu pn. „Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury 

terenów przy Jeziorze Chełmżyńskim będących w granicach administracyjnych miasta, 

służącej wypoczynkowi, turystyce i rekreacji: etap I – rozbudowa infrastruktury 

wypoczynkowej” przeprowadzono adaptację pomieszczeń byłej świetlicy miejskiej 

zlokalizowanych w budynku przy ulicy Tumskiej 12, na potrzeby funkcjonowania Punktu 

Informacji Turystycznej. Placówka zarządzana będzie przez Powiatową i Miejska Bibliotekę 

Publiczną im. Juliana Prejsa w Chełmży. W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia 

zakupiono wyposażenie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Punktu, w tym meble 

oraz sprzęt biurowy. Szczegółowy wykaz nabytego majątku zamieszczony został w 

załączniku do niniejszej uchwały.  

Realizacja projektu możliwa była dzięki wsparciu z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Działania 6.2. Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-

2013. Przedmiotowe zadanie umożliwi stworzenie jednolitego systemu informacji na temat 

atrakcji turystycznych Chełmży i jej okolic oraz usług okołoturystycznych, w tym bazy 

noclegowej i gastronomicznej.  

Beneficjentem projektu jest gmina miasto Chełmża, która zakupione wyposażenie 

przyjęła do prowadzonej przez gminę ewidencji środków trwałych. W związku z faktem, iż 

podmiotem zarządzającym nabytymi środkami trwałymi jest Powiatowa i Miejska Biblioteka 

Publiczna im. Juliana Prejsa w Chełmży, zasadnym jest przekazanie przyjętego wyposażenia 

na rzecz ww. placówki.  

Mając na uwadze powyższe, podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.  



 

Załącznik do Uchwały Nr II/12/14 
Rady Miejskiej Chełmży  
z dnia 11 grudnia 2014 r.  
w sprawie wyposażenia w majątek  
Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną  
im. Juliana Prejsa w Chełmży 

 
Niniejszy załącznik określa szczegółowy wykaz wyposażenia Punktu Informacji Turystycznej 
zakupionego w ramach projektu pn. „Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury 
terenów przy Jeziorze Chełmżyńskim będących w granicach administracyjnych miasta, 
służącej wypoczynkowi, turystyce i rekreacji: etap I – rozbudowa infrastruktury 
wypoczynkowej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-
Pomorskiego na lata 2007-2013.  
 
Wyposażenie Punktu Informacji Turystycznej:  
 

Lp.  Nazwa Ilość  Szczegółowy opis 
Wartość 
brutto zł 

1. Biurko 
kształtowe 
bezszafkowe  

1 szt.  Blat biurka wykonany z płyty wiórowej melaminowanej 
z profilowanymi krawędziami  wykonanymi z folii 
PVC.  

1 116,49 

2. Biurko proste 
bezszafkowe - 
dostawka 

1 szt.  Blat stołu wykonany z płyty wiórowej z krawędziami 
wykończonymi folią PVC.  

733,61 

3. Kontener 
stacjonarny 4-
szufladowy + 
blat  

1 szt. Kontener czteroszufladowy wraz z blatem wykonany z 
płyty wiórowej melaminowanej.  

1 050,73 

4. Szafa aktowa 
dwudrzwiowa  

1 szt.  Szafa aktowa dwudrzwiowa wykonana z płyty wiórowej 
melaminowanej.  

1 072,65 

5.  Szafa ubraniowa  1 szt.  Szafa ubraniowa jednodrzwiowa wykonana z płyty 
wiórowej melaminowanej.  

897,77 

6. Jednostronny 
stojak na ulotki  

1 szt.  Konstrukcja stojaka wykonana ze stali nierdzewnej. 
Stojak posiada cztery kieszenie pozwalające na 
eksponowanie katalogów w formacie A4, wykonane z 
przezroczystej pleksi.  

515,40 

7.  Krzesło biurowe 
obrotowe 

1 szt.  Krzesło obrotowe z podłokietnikami wykonanymi z 
tworzywa. Siedzisko oraz profilowane oparcie pokryte 
tapicerką z tkaniny tupu C w kolorze szarym.  

257,78 

8. Krzesło 2 szt.  Krzesło wykonane na metalowej lakierowanej ramie z 
miękkim tapicerowanym oparciem i siedziskiem w 
kolorze szarym. 

464,04 

9.  Wieszak stojący 1 szt.  Wieszak na garderobę stojący, wykonany z rurki 
stalowej w kolorze aluminium, posadowiony na 
czterech nogach.  

218,56 

10.  Tablica korkowa 1 szt.  Tablica korkowa o wymiarach 90x180 cm w ramie 
wykonanej z aluminium. Grubość tablicy (płyty) 10 
mm. 

206,26 

11. Notebook  1 szt.  Model:  MSI GE60 2PC – 073XPL 
Numer seryjny: BB542H8G1T0SX  

6 061,82 



 

Procesor:  Intel® Core™ i5-4200H (2.8 GHz, 3,4 
GHz Turbo, 3 MB cache) 

System operacyjny: Windows 8.1 Pro 64 bit (wraz z 
 licencją) 
Oprogramowanie: Microsoft Office 2013 PL BOX  
 (wraz z licencją) 
Dodatkowe wyposażenie: wbudowana kamera 1.3 
Mpix, czytnik kart pamięci – xD, SD, MS-Pro, MMC, 
Memory Stick, Myszka laserowa przewodowa, Torba, 

12.  Urządzenie 
wielofunkcyjne  

1 szt.  Model:    Brother MFC 7860 DW 
Numer seryjny:  E69738B4N590367 
Klasa produktu:   Biurowe urządzenie 
wielofunkcyjne. Funkcje urządzenia: drukarka, skaner, 
kopiarka.  

1 276,90 

13.  Telefon/faks 1 szt.  Model:    Panasonic KX-FP218PD  
Numer seryjny:  4BBBP034435 
Klasa produktu:  Telefon/faks   

360,51 

14. Aparat 
fotograficzny 

 Model:    Panasonic Lumix SZ9 
Numer seryjny:  WT4AA001002 
Klasa produktu:  Cyfrowy aparat fotograficzny 
Typ aparatu:  kompaktowy 
Wyposażenie:   ładowarka, akumulator, kabel 
USB, karta SD 4GB, oprogramowanie  

714,16 

15. Kaseton 
reklamowy 

1 szt.  Kaseton reklamowy, podświetlany, o wymiarach 60x75 
cm, dwustronny, oparty na profilu aluminiowym.  

805,93 

16.  Tabliczka 
informacyjna 
wraz ze 
słupkami  

4 szt.  Tabliczki o wymiarach 800x200 mm wykonane z 
blachy ocynkowanej z podwójnie giętą krawędzią, 
malowanej proszkowo. Każda z tabliczek montowana 
na słupku malowanym proszkowo.  

1 175,88 

 RAZEM:   16 928,49 zł 

 (słownie: szesnaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem 49/100) 

 
 


