
UCHWAŁA NR 16 /2018 

ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO 

z dnia 06 grudnia 2018 roku 
 

w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia Powiatu Wągrowieckiego na rzecz 

Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia im. Bronisława Zielińskiego w Wągrowcu 

 

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.) i art. 4 ust. 2 i 3 pkt 5 ustawy z dnia 27 października 

2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2203) Zarząd Powiatu 

Wągrowieckiego uchwala, co następuje: 

 

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

 na rzecz Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia im. Bronisława Zielińskiego w Wągrowcu: 

1)  8 szt. LIGHT4ME SMART SPOT 60 LED, nr inwentarzowe od SPI-98/30 do SPI-

98/37, wartość księgowa brutto 1 szt.: 617,25 zł, łączna wartość księgowa brutto  

8 szt.:4.938,00 zł, 

2) AMERICAN DJ przewód DMX rolka 100m 110 Ohm, , nr inwentarzowy SPI-

98/38,wartość księgowa brutto 399,00 zł, 

3) Sterownik oświetlenia VXCO DMXCreator 1024, nr inwentarzowy SPI-98/29, 

wartość księgowa brutto 615,00 zł 

4) 8 szt. Neutrik NC3FXX złącze XLR żeńskie, wartość księgowa brutto 1 szt.:16,00 zł,  

łączna wartość księgowa brutto 8 szt.:128,00 zł, 

5) 8 szt. Neutrik NC3MXX złącze XLR męskie, wartość księgowa brutto 1 szt.: 15,37 zł, 

łączna wartość księgowa brutto 8 szt.:122,96 zł, 

     2. Przekazanie pozostałych środków trwałych następuje na podstawie umowy nieodpłatnego 

przekazania mienia Powiatu Wągrowieckiego zawartej między Powiatem Wągrowieckim  

a Państwową Szkołą Muzyczną I Stopnia im. Bronisława Zielińskiego w Wągrowcu.  

§ 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 NR  16  /2018 

ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO 

z dnia 06 grudnia 2018 roku 

 
 

w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia Powiatu Wągrowieckiego na rzecz 

Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia im. Bronisława Zielińskiego w Wągrowcu 

 

W myśl ustawy o finansowaniu zadań oświatowych jednostki samorządu terytorialnego 

 mogą udzielać pomocy rzeczowej lub finansowej szkołom artystycznym i placówkom 

zapewniającym opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem 

stałego zamieszkania prowadzonym przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony 

dziedzictwa narodowego. Pomoc rzeczowa może polegać na zakupie i przekazaniu szkole  

lub placówce środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych obejmujących 

pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej 

wielkości określonej w art. 16f ust. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym 

od osób prawnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1888, z późn.zm.2)), dla których odpisy amortyzacyjne  

są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości, w momencie oddania  

do używania.  

Zgodnie z Ustawą o samorządzie powiatowym do zadań zarządu powiatu należy  

m.in. gospodarowanie mieniem powiatu.  

Otrzymane środki wpłyną pozytywnie na efektywność pracy oraz znacznie ułatwią proces 

kulturalno-edukacyjny w niniejszej szkole. 

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały staje się zasadne. 

 

 

 

                                                    Starosta Wągrowiecki  

 

_________________________________  

                                                    / Tomasz Kranc / 

 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytanjtgu3tkltqmfyc4mzwg42dmmzugy
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytanjtgu3tk
https://sip.legalis.pl/document-full.seam?documentId=mfrxilrtg4ytcnrwga2dcltwmvzc4mjxg43tk

