
   Uchwała Nr  1156 / 2015 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 08 października 2015  roku 

 

w sprawie: odpłatnego przekazania pojazdu stanowiącego składnik majątku ruchomego 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w ramach 

rozliczenia przy zakupie samochodu osobowego. 

 

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

województwa (tj. DZ. U. z 2015 r., poz. 1392) Zarząd Województwa Wielkopolskiego 

uchwala co następuje: 

 

§ 1 

Postanawia się odpłatnie przekazać pojazd marki Volkswagen Passat                                                

o numerze rejestracyjnym PO 100FF stanowiący składnik majątku ruchomego                       

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu                                               

(nr inwentarzowy 1/741/9) w ramach rozliczenia przy zakupie samochodu osobowego. 

Wartość przekazywanego pojazdu  ustalona zostanie przez niezależnego rzeczoznawcę.  

                      

§ 2 

Przekazanie mienia, o którym mowa w  § 1 nastąpi w formie oddania w rozliczenie                     

przy zakupie samochodu osobowego. 

 

§ 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 1156 / 2015 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia  08 października 2015  roku 

 

w sprawie: odpłatnego przekazania pojazdu stanowiącego składnik majątku ruchomego 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w ramach 

rozliczenia przy zakupie samochodu osobowego. 

 

 Samochód osobowy marki Volkswagen Passat o numerze rejestracyjnym PO 100FF 

stanowiący składnik majątku ruchomego Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Wielkopolskiego w Poznaniu (nr inwentarzowy 1/741/9)  użytkowany jest od 2007 r.,                               

a jego łączny przebieg wynosi ponad 250.000 km. Samochód został w 100% umorzony                 

w 2012 roku, a jego wartość księgowa wynosi 0,00 zł.   

Ze względu na znaczne wyeksploatowanie pojazdu oraz generowanie wysokich 

kosztów napraw postanowiono dokonać zakupu innego samochodu osobowego w powiązaniu 

ze sprzedażą pojazdu stanowiącego składnik majątku ruchomego Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Środki na ten cel zostały zabezpieczone                      

w budżecie Województwa na rok 2015 (Dz. 750 Rozdz. 75018 § 6060) na mocy Uchwały                       

Nr X/256/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 września 2015 r.  

 Mając na uwadze racjonalne gospodarowanie składnikami majątku ruchomego Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu koszt sprzedaży 

przedmiotowego pojazdu zostanie ustalony przez niezależnego rzeczoznawcę celem podjęcia 

ewentualnych negocjacji cenowych z kupującym.  

  

 

   Wojciech Jankowiak 

Wicemarszałek 

 

 

 

 

 


