
Uchwała nr 1720/288/17 
Zarządu Województwa Mazowieckiego 

z dnia 6 listopada 2017 r. 
 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż instrumentów będących w posiadaniu 
Warszawskiej Opery Kameralnej 
 
Na podstawie art. 41 ust. 1 oraz art. 58 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  
o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486, z późn. zm.1) oraz § 16 ust. 3 pkt 2,  
Zasad gospodarowania mieniem Województwa Mazowieckiego, stanowiących załącznik  
do uchwały nr 188/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 25 listopada 2013 r.  
w sprawie zasad gospodarowania mieniem Województwa Mazowieckiego (Dz. Urz. Woj. Maz. 
z 2013 r. poz. 13013) – uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. 
1. Wyraża się zgodę Warszawskiej Operze Kameralnej na sprzedaż następujących 

instrumentów muzycznych będących w jej posiadaniu na rzecz Polskiej Opery Królewskiej  
w Warszawie: 
1) Fortepian Duysen, wartość brutto wg opinii rzeczoznawcy – 13.000 zł; 
2) Fortepian Seiler, wartość brutto wg opinii rzeczoznawcy – 12.000 zł; 
3) Pozytyw Kriaczko, wartość brutto wg opinii rzeczoznawcy – 15.000 zł; 
4) Klawesyn Bedard ze skrzynią transportową, wartość brutto wg opinii rzeczoznawcy  

– 9.000 zł; 
5) Szpinet Neupert, wartość brutto wg opinii rzeczoznawcy – 6.000 zł; 
6) Kontrabas, wartość brutto wg opinii rzeczoznawcy – 15.000 zł; 
7) Regał Syller/Kriaczko, wartość brutto wg opinii rzeczoznawcy – 10.000 zł. 

2. Szczegółowe warunki sprzedaży, o której mowa w ust. 1, zostaną określone w umowie 
pomiędzy Warszawską Operą Kameralną a Polską Operą Królewską w Warszawie.  

 

§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Mazowieckiego. 
 

§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

z up. Marszałka Województwa 
 
 

Wiesław Raboszuk 
Wicemarszałek 

                                                           
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 r. poz. 1948 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 730, 
935, 1475 i 1566. 
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