
CHWAlJA Nr 0025.7.8.2018

ZARZĄDU POWIATU KOLSKIEGO

z dnia 20 grudnia Z,018r.

w sprawlei przekazauia środków trwałvch dla ?-ęspoJu Szkół Technicznvch w Kole_.

a podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 995) Zarząd Powiatu Kolskiego uchwala. co następuje:

§l
I. Postanawia się przekazać nieodpłamle dla Zespołu Szkól Technicznych w Kole nakłady poniesion

na zakup:

rodków trwałych (I wartości 436 436.58 zł zgodnie z załącznikiem nr l.

- pozostałych środków trwałych o wartości 144 859,89 zł zgodnie l załącznikiem nr 2,

- wartości nłematerialnych iprawnych o wartości l 446,48 zl zgodnie z załącznikiem nr 3.

Podstawa przekazania jest: "Protokół przekazania - przejęcia środka trwałego PT" oraz przejęcia.

pozostałych środków trwałych spisany pomiędzy Powiatem Kolskim - Starostwo Powiatowe a

Zespołem Szkół Technicznych w Kole.

§2

I. Szczegółowy wykaz przekazywanego wyposażenia poszczególnych pracowni zam ieszczono

w załączniku nr I i2 do uchwały.

2. Wyposażenie zakupiono w ramach projektu pn.: ,.Nowocz.esne technologie w kształeeniu

zawodowym elementem re Z\oV oj u gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego

i kolskiego" flnansowanegc Z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

§3

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu Kolskiego i Dyrektorowi Zespołu Szkól

Technicznych w Koje.



§4
Uchwała \'Y'chodzi W życie Z dniem jej podjęcia.

Starosta

Wicestarosta - Sylwester Chęcińskf

Czło n ek Za rząd u

Cli,onek Za.rządu - Zbigniew Slarecki

Członek Zarządu - Henryk Tomczak

--.



Uzasadni.eni.e
do Uchwały

Zarządu Powiatu Kolskiego
Nr 0025t.t.·.R.2018

z dnia 20 grudni.a 2018 roku

Pow.tat Kolski zakupił w ramach projektu pn.: "Nowoczesne tochnologie w kształceniu zawodQ\•...ym

elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego pow'ialów tureckiego

i kolskiegd' finansowanego z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Open.cyjnego na lata

2014-2020 w ramach ElIrop~jskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyposażenie pracowni

dydak.tycz:nych szkoły, która jest objęta projektem. Ze względu na fakt, Ż~ zakupiony sprzęt bę-dzie

wykorzystywany w Zespole Szkół Technicznych w Kol'e zostaje 01'1 nieodpłatnie przekazany.

~

11

i,

i


	Page 1
	Titles
	w sprawlei przekazauia środków trwałvch dla ?-ęspoJu Szkół Technicznvch w Kole_. 
	§l 
	§2 
	§3 


	Page 2
	Titles
	§4 
	Czło n ek Za rząd u 


	Page 3
	Titles
	Uzasadni.eni.e 
	z dnia 20 grudni.a 2018 roku 



