
   Uchwała Nr  842 / 2015 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia  23 lipca 2015  roku 

 

w sprawie: darowizny sprzętu komputerowego 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 dokonać darowizny na rzecz Związku Więźniów Politycznych Okresu 

Stalinowskiego Oddział Wielkopolska niżej wymienionego sprzętu komputerowego 

stanowiącego składnik majątku ruchomego Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Wielkopolskiego w Poznaniu: 

1. Monitor Belinea nr inw. 1/491/1718/07 

2. Komputer HP DC nr inw. 7700 1/491/1661/06 

3. Drukarka LaserJet 2300n nr inw. 1/491/704/04 

                      

§ 2 

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

 

§ 3 

 

Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Administracyjnego.  

 

§ 4 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 

 

 



 

Uzasadnienie  

      do Uchwały 842 / 2015 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia  23 lipca 2015  roku 

 

w sprawie: darowizny sprzętu komputerowego stanowiącego składnik majątku 

ruchomego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. 

 

 

Sprzęt komputerowy będący przedmiotem darowizny został zakwalifikowany                   

jako zbędny w działalności Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego                        

w Poznaniu ze względu na brak możliwości spełnienia wymogów technicznych dotyczących 

systemu operacyjnego i podzespołów do pracy w sieci Urzędu. Aktualna wartość księgowa 

wyposażenia wynosi 0,00 zł. W związku z powyższym istnieje podstawa do przekazania 

przedmiotowego sprzętu. Po przeprowadzeniu pracowników Gabinetu Marszałka do nowej 

siedziby przy al. Niepodległości 34, mieszczący się w budynku przy al. Niepodległości 18 

Związek Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego pozostał bez jakiegokolwiek zasobu 

informatycznego niezbędnego  w działalności Stowarzyszenia.    

 Sprzęt wykorzystywany będzie przez Związek m.in. do wystawiania rekomendacji 

osobom ubiegającym się o status osoby represjonowanej, aktualizacji rejestru członków                      

oraz prowadzenia bieżącej korespondencji mailowej.     

 Mając na uwadze działalność Związku, za którą został wyróżniony przez Marszałka 

Województwa odznaką honorową „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego”                     

oraz zakwalifikowanie przedmiotowego sprzętu komputerowego jako zbędnego                              

w działalności Urzędu, jego darowizna jest uzasadniona.   

 

 

 

Wojciech Jankowiak 

Wicemarszałek 

 


