
UCHWAŁA Nr 0025.39.50.2019
ZARZĄDU POWIATU KOLSKIEGO

z dnia 24 lipca 2019 r.

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

Na podstawie alt. 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:

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

na zakup:

I) środków trwałych o wartości 72 180,96 zł

zgodnie z załącznikiem nr l,

2) pozostałych środków trwałych o wartości 46 652,53 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Podstawą przekazania jest: "Protokół przekazania oraz przejęcia pozostałych środków trwałych

spisany pomiędzy Powiatem Kolskim - Starostwo Powiatowe a Zespołem Szkół Technicznych w

Kole.

§2

l. Szczegółowy wykaz przekazywanego wyposażenia dla pracowni egzaminacyjnej dla klasyfikacji

R.7 i R.8 zamieszczono w załączniku r I iNr 2 do uchwały.

2. Wyposażenie zakupiono w ramach projektu pn.: "Nowoczesne 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
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.



-2-

- Sylwester Chęciński

Starosta

Wicestarosta

Członek Zarządu - Waldemar Banasiak

Członek Zarządu - Zbigniew Szarecki

Członek Zarządu - Henryk Tomczak



Uzasadnienie
do Uchwały

Zarządu Powiatu Kolskiego
Nr 0025.39.50.2019

z dnia 24 lipca 2019 roku

Powiat Kolski zakupił w ramach projektu pn.: "Nowoczesne 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

egzaminacyjnej R. 7 i R. 8 szkoły która jest objęta projektem. Ze względu na fakt, że zakupiony

sprzęt będzie wykorzystywany w Zespole Szkół Technicznych w Kole zostaje on nieodpłatnie
przekazany.

"'iJ!-.c~WY Dil:e..t. f SÓW

Amelia oźnia'k
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