
UCHWAŁA  NR 712  /2018 

ZARZĄDU  POWIATU  WĄGROWIECKIEGO 

z dnia 16  marca 2018 roku 

 

w sprawie wkładu niepieniężnego z tytułu użytkowania pomieszczeń usytuowanych w 

Starostwie Powiatowym w Wągrowcu na potrzeby realizacji projektu partnerskiego pt.: 

„Własna firma kluczem do sukcesu – dotacje dla mieszkańców Powiatu 

Wągrowieckiego”. 

 

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

(Dz.U. z 2017 r. poz. 1868 ze zm.) Zarząd Powiatu Wągrowieckiego uchwala, co następuje: 

 

§1. Przyjmuje się stawki opłat brutto za godzinę użytkowania pomieszczeń w Starostwie 

Powiatowym w Wągrowcu w celu ustalenia wysokości wkładu niepieniężnego dla 

przeprowadzenia szkoleń/doradztwa/oceny predyspozycji zawodowych i biznes planów w 

ramach projektu partnerskiego pt.: „Własna firma kluczem do sukcesu – dotacje dla 

mieszkańców Powiatu Wągrowieckiego”. 

 

1) sala 109 (sesyjna) – 80,00 zł 

2) sala  108 i 110 – 45,00 zł 

 

§2. Przedmiotem użytkowania mogą być wyłącznie pomieszczenia niewykorzystywane 

przez Starostwo Powiatowe w Wągrowcu w czasie realizacji celów statutowych. 

 

§3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście. 

 

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

Starosta Wągrowiecki 

 

____________________________ 

/ Tomasz Kranc / 
 

 

 

 

Wicestarosta 

 

___________________ 

/ Michał Piechocki / 

 

Jacek Brzostowski     __________________________ 

 

Jerzy Springer    __________________________ 

 

Robert Woźniak __________________________ 

 



Uzasadnienie  

 do Uchwały  NR 712  /2018 

Zarządu Powiatu Wągrowieckiego 

z dnia 16  marca 2018 roku  

 

w sprawie wkładu niepieniężnego z tytułu użytkowania pomieszczeń usytuowanych w 

Starostwie Powiatowym w Wągrowcu na potrzeby realizacji projektu partnerskiego pt.: 

„Własna firma kluczem do sukcesu – dotacje dla mieszkańców Powiatu 

Wągrowieckiego”. 

 

 Zgodnie z Umową o dofinansowanie na realizację projektu partnerskiego pt.: „Własna 

firma kluczem do sukcesu – dotacje dla mieszkańców Powiatu Wągrowieckiego” oraz 

Umową o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu z dnia 19.01.2018 r. zawartą pomiędzy  

Euro Innowacje sp. z o.o., a Powiatem Wągrowieckim, a DC Centrum sp. z o.o. wprowadza 

się zasady ustalania wysokości wkładu niepieniężnego z tytułu użytkowania pomieszczeń 

usytuowanych w Starostwie Powiatowym w Wągrowcu. Kwoty ustalono biorąc pod uwagę 

stawki rynkowe (przeciętna stosowana cena) obowiązujące w 2018 roku w obiektach 

działających na terenie Powiatu Wągrowieckiego, które dysponują podobnym typem sal jak w 

Starostwie Powiatowym. Kwoty te ustala się wyłącznie na cele realizacji projektu 

partnerskiego pt. „Własna firma kluczem do sukcesu – dotacje dla mieszkańców Powiatu 

Wągrowieckiego” w ramach Osi Priorytetowej 6 Rynek Pracy, Podziałania 6.3.1 

Samozatrudnienie i przedsiębiorczość, Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2014 - 2020 (WRPO 2014+). Podjęcie niniejszej uchwały wynika z 

konieczności wykazania niepieniężnego wkładu własnego ww. projekcie. 

 

 

Starosta Wągrowiecki 

 

____________________________ 

/ Tomasz Kranc / 

 


