
UCHWAŁA NR 12  /2018 

ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO 

z dnia 29 listopada 2018 roku 

w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia Powiatu Wągrowieckiego będącego w 

posiadaniu Zespołu Szkół im. Karola Libelta w Gołańczy na rzecz Gołanieckiego Ośrodka 

Kultury 

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

powiatowym (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 995 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Wągrowieckiego 

uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na nieodpłatne przekazanie nw. pozostałych środków trwałych 

będących w posiadaniu Zespołu Szkól im. Karola Libelta w Gołańczy na rzecz Gołanieckiego 

Ośrodka Kultury: 

- werbel, nr inwentarzowy 1/17/5, wartość księgowa brutto 0,06 zł 

- pulpit do nut 3 szt., nr inwentarzowy 1/17/54-56, wartość księgowa brutto 195,00 zł 

- pulpit do nut 5 szt., nr inwentarzowy 1/17/57-61, wartość księgowa brutto 252,50 zł 

- puzon, nr inwentarzowy 1/17/68, wartość księgowa brutto 1000,00 zł 

- kornety „B” 2 szt., nr inwentarzowy 1/19/1-2, wartość księgowa brutto 3,42 zł 

- skrzydłówka, nr inwentarzowy 1/19/3, wartość księgowa brutto 1,72 zł 

- czynel marszowy, nr inwentarzowy 1/19/4, wartość księgowa brutto 0,40 zł 

- buława orkiestry, nr inwentarzowy 1/19/5, wartość księgowa brutto 0,55 zł 

- baryton „B”, nr inwentarzowy 1/19/7, wartość księgowa brutto 3,36 zł 

- kornet, nr inwentarzowy 1/19/8, wartość księgowa brutto 1,71 zł 

- werble harcerskie 2 szt., nr inwentarzowy 1/19/9-10, wartość księgowa brutto 0,70 zł 

- klarnet, nr inwentarzowy 1/19/11, wartość księgowa brutto 2,16 zł 

- ALT ES, nr inwentarzowy 1/19/14, wartość księgowa brutto 3,05 zł 

- tuba B, nr inwentarzowy 1/19/18, wartość księgowa brutto 18,20 zł 

- tuba ES, nr inwentarzowy 1/19/19, wartość księgowa brutto 14,30 zł 

- werble 4 szt., nr inwentarzowy 1/19/20-23, wartość księgowa brutto 9,20 zł 

- bęben marszowy, nr inwentarzowy 1/19/27, wartość księgowa brutto 51,30 zł 

- kornet, nr inwentarzowy 1/19/28, wartość księgowa brutto 1044,00 zł 

- puzon, nr inwentarzowy 1/19/29, wartość księgowa brutto 1000,00 zł 

- kornet, nr inwentarzowy 1/19/30, wartość księgowa brutto 1640,00 zł 

- lirka 2 szt., nr inwentarzowy 1/19/31, wartość księgowa brutto 48,00 zł 

- kornet, nr inwentarzowy 1/19/32, wartość księgowa brutto 1640,00 zł 



     2. Przekazanie pozostałych środków trwałych następuje na podstawie umowy darowizny 

zawartej między Zespołem Szkół w Gołańczy, a Gołanieckim Ośrodkiem Kultury. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Wągrowieckiemu. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Starosta Wągrowiecki 

____________________________ 

/ Tomasz Kranc / 

 

Wicestarosta 

___________________ 

/ Michał Piechocki / 

 

 

Jerzy Springer    __________________________ 

 

Andrzej Wieczorek     __________________________ 

 

Robert Woźniak __________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UZASADNIENIE 

do uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia Powiatu Wągrowieckiego 

będącego w posiadaniu Zespołu Szkół im. Karola Libelta w Gołańczy na rzecz 

Gołanieckiego Ośrodka Kultury. 

 

Zgodnie z Ustawą o samorządzie powiatowym do zadań zarządu powiatu należy m.in. 

gospodarowanie mieniem powiatu.  

Pani Dyrektor Zespołu Szkół w Gołańczy zwróciła się z pisemną prośbą o Starostwa 

Powiatowego w Wągrowcu o nieodpłatne przekazanie pozostałych środków trwałych 

wymienionych w §1.1. niniejszej Uchwały. Przekazane instrumenty będą przeznaczone na 

wyposażenie Gołanieckiego Ośrodka Kultury, oraz posłuży działalności Gołanieckiej Orkiestry 

Dętej. 

 

 

 

 

Starosta Wągrowiecki 

____________________________ 

/ Tomasz Kranc / 

 


