
     Uchwała Nr   918/2015 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia  13.08.2015   roku 

 

w sprawie: nieodpłatnego przekazania szafy informatycznej APC31 i klimatyzatora ze 

skraplaczem, stanowiących składniki 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 Wielkopolskiego Zarządu Geodezji, Kartografii  

i Administrowania Mieniem w Poznaniu mienie ruchome, tj. szafę informatyczną APC31  

i klimatyzator ze skraplaczem zlokalizowane w pomieszczeniu na IV piętrze w budynku  

przy ul. Piekary 17  w Poznaniu, stanowiące dotychczas składniki 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. 

z up. Marszałka Województwa 

Wojciech Jankowiak 

Wicemarszałek 

 

 



                                                               Uzasadnienie 

       do Uchwały    918/2015 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia  13.08.2015  roku 

 

w sprawie: nieodpłatnego przekazania szafy informatycznej APC31 i klimatyzatora ze 

skraplaczem, stanowiących składniki majątku ruchomego Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. 

 

Składniki mienia ruchomego będące przedmiotem przekazania stanowiły częściowe 

wyposażenie pokoju nr 409, który użytkowany był przez Departament Administracyjny w 

siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego przy ul. Piekary 17  

w Poznaniu. 

Szafa informatyczna APC31 i klimatyzator ze skraplaczem zostały zakwalifikowane jako 

zbędne składniki wyposażenia Urzędu.                         

Aktualna wartość księgowa przedmiotowego wyposażenia w całości jest umorzona i 

wynosi 0,00 zł.  

W nowej siedzibie Urzędu Marszałkowskiego i Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego przy al. Niepodległości 34 serwerownie są w pełni wyposażone, również 

pokoje są klimatyzowane w związku z tym ww. wyposażenie jest nieużytecznym dla Urzędu 

mieniem. 

Jednocześnie zgodnie z ustaleniami pomieszczenia na IV piętrze budynku przy  

ul. Piekary 17 będące własnością Województwa Wielkopolskiego zostaną udostępnione 

jednostce podległej tj. Wielkopolskiemu Zarządowi Geodezji, Kartografii i Administrowania 

Mieniem w Poznaniu. 

 W związku z powyższym przekazanie zbędnych dla Urzędu Marszałkowskiego 

składników mienia:  

-  szafy informatycznej APC31,  

-  klimatyzatora z skraplaczem,  

jest uzasadnione i usprawni funkcjonowanie serwerowni WZGKiAM.         

  

Sekretarz 

                                                        Województwa Wielkopolskiego 

                                                     Adam Habryło 

 


