
UCHWALA Nr 0025. -2.:~.12019
ZARZĄDU POWIATU KOLSKIEGO

z dnia 21 czerwca 2019 r.

w sprawie: przekazania środków trwałych dla Zespołu Szkól Technicznych w Kole.

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

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511) Zarząd Powiatu Kolskiego uchwala, co następuje:

§1
1. Postanawia się przekazać nieodpłatnie dla Zespołu Szkół Technicznych w Kole nakłady poniesione

na zakup:

- pozostałych środków trwałych o wartości 7 084,80 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Podstawą 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

1. Szczegółowy wykaz przekazywanego wyposażenia poszczególnych pracowni zamieszczono

w załączniku nr l do uchwały.

2. Wyposażenie zakupiono w ramach projektu pn.: " owoczesne technologie w kształceniu

zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego

i kolskiego' finansowanego z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

§3

Wykonanie uchwały powierza Się Skarbnikowi Powiatu Kolskiego Dyrektorowi Zespołu Szkół

Technicznych w Kole.

§4

Członek Zarządu - Zbigniew Szar

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Członek Zarządu - Waldemar Banasiak

Członek Zarządu - Henryk Tomczak



•

Uzasadnienie
do Uchwały

Zarządu Powiatu Kolskiego
Nr 0025. ,', .2019

z dnia 21 czerwca 2019 roku

Powiat Kolski zakupił w ramach projektu pn.: ; owoczesne technologie w kształceniu zawodowym

elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego

i kolskiego" finansowanego z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyposażenie pracowni

dydaktycznych szkoły, która jest objęta projektem. Ze względu na fakt, że zakupiony sprzęt będzie

wykorzystywany w Zespole Szkół Technicznych w Kole zostaje on nieodpłatnie przekazany.
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51 Fundusze
Europejskie
Program Regionalnjl

~ SAMORZĄD WOJEWOOZTWAV WIELKOPOLSKIEGO

Unia Europejska
Eurcpejski F undusz

Rozwoju Regionalnego

Załącznik 1 1).20-1 tli. (Jo.D ~ JjJc!J ~od
do uchwały nr Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia .•. :.~ .r.6!gg 2019 r. V ,-'tJ, • .) c,
W sprawie przekazania środków trwałych dla Zespołu Szkół Technicznych w Kole

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ PRZEKAZYWANEGO WYPOSAŻENIA

Zakupionego w ramach realizacji projektu pn.:

"Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru
funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego", realizowanego w ramach:
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014- 2020,
OśPriorytetowa 9 "Infrastruktura dla kapitału ludzkiego",
Działanie9.3 "Inwestowanie w rozwój Infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej",
Poddziałanie9.3.2 ,.Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia.

Wykaz sprzętu - P'OZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE 013:

,. . ·,.t

Cena brutto za't~' . ';Nt;fM{~'UtY Nazwa sprzętu/urządzen'ia ilość Cena brutto". ~ .'
sztukę~ • ~ I. " ~ ;~ •

Pracównla obróbk,i skrawaniem - wyposażenie pracowni egzaminacyjnej (M,19)

l. FV/S4'Klttl!:l20 19 Ostrzałka do wierteł l 1291,50 1291,50
2. FV/S~Klttl!:l2019 Szafka narzędziowa - wózek warsztatowy 8 553,50 4428,00
3. FV/S~Klttl!:l2019 Regał warsztatowy 3 455,10 1365,30

Razem 7084,80

Koło, dnia 21c,06.2019 r.
Miejscowość i data
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