
Uchwała Nr 673/2015 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia   23.06.2015  roku 

 

w sprawie: przekazania samochodu osobowego marki Skoda SuperB stanowiącego składnik 

majątku ruchomego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 

 

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt. 2 art. 55 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie 

województwa (tj. DZ. U. z 2013 r., poz.596 ze zm.) Zarząd Województwa Wielkopolskiego 

uchwala co następuje: 

 

§ 1 

Postanawia się przekazać na rzecz Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie mienie 

ruchome, tj. samochód osobowy marki Skoda SuperB wyprodukowany w 2004 roku, o nr 

inwentarzowym 1/741/5, stanowiący dotychczas składnik majątku ruchomego Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.  

 

§ 2 

Przekazanie mienia, o którym mowa w  § 1 nastąpi w formie protokołu. 

 

 

§ 3 

 

Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Administracyjnego.  

 

§ 4 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 

 

 



Uzasadnienie  

do Uchwały Nr 673 /2015 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia  23.06.2015  roku 

 

w sprawie: przekazania samochodu osobowego marki Skoda SuperB stanowiącego składnik 

majątku ruchomego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. 

 

 

Samochód osobowy:    Skoda SuperB 

Nr rejestracyjny:          PO8820L 

Rok produkcji:             2004 

Przebieg:                       423 180 km 

Stan techniczny:           dobry 

Nr ewidencyjny:          1/741/5 

Samochód osobowy marki Skoda SuperB o numerze rejestracyjnym PO8820L został 

zakupiony na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w 2004 

roku i po 11 –tu latach użytkowania jest w znacznym stopniu wyeksploatowany. Obecnie 

Urząd korzysta z nowszej floty, o bogatszym wyposażeniu i lepszym stanie technicznym. 

W związku z powyższym nieuzasadnione jest dalsze utrzymywanie zbędnego dla urzędu 

samochodu i ponoszenie kosztów związanych m.in. z ubezpieczeniem czy okresowymi 

badaniami technicznymi. 

Przekazywany samochód jest w całości zamortyzowany, jego wartość księgowa wynosi 0 zł. 

Mając na uwadze racjonalne wykorzystywanie składników mienia Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu oraz rozpatrując wniosek Centrum Doskonalenia 

Nauczycieli w Lesznie o pozyskanie samochodu osobowego, podjęcie uchwały o przekazaniu 

środka transportu na rzecz Centrum jest uzasadnione i zgodne z Uchwałą Nr 1916/08 Zarządu 

Województwa Wielkopolskiego z dnia 06.11.2008r. w sprawie zasad zbywania oraz sposobu i 

trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego UMWW. Otrzymany samochód 

Centrum będzie wykorzystywało do realizacji zadań statusowych jednostki i podległych 

oddziałów terenowych. 

Sekretarz 

Województwa Wielkopolskiego 

Adam Habryło 

 


