
 

UCHWAŁA  Nr  2201/2016  

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 17 czerwca 2016 roku 

 

w sprawie: wyrażenia zgody na likwidację składników majątkowych znajdujących się  

w ewidencji środków trwałych Wielkopolskiego Zarządu Geodezji, Kartografii  

i Administrowania Mieniem w Poznaniu.  

 

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

województwa /Dz. U. z 2016 roku poz. 486/ Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, 

co następuje:  

 

§ 1  

 

Wyraża się zgodę na likwidację składników majątkowych, wyszczególnionych  

w załączniku do niniejszej uchwały, będących w użytkowaniu Wielkopolskiego Zarządu 

Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu:  

1. środków trwałych znajdujących się w: 

a) WZGKiAM w Poznaniu (drukarki HP– 3 szt., komputery – 8 szt., monitory – 

3 szt., zasilacz UPS, kserokopiarka OKI ES8460, pamięć Flash 512 MB 

Kingston), 

b) Pracowni Terenowej w Chodzieży (zasilacz, komputer FINE II),  

c) Zespole Zadaniowym w Kaliszu (monitor LG) 

2. wyposażenia znajdującego się w WZGKiAM w w Poznaniu (krzesło obrotowe, 

krzesła tapicerowane – 2 szt., biurko sosnowe, telefon Panasonik), 

3. wartości niematerialne i prawne znajdujące się w: 

a) WZGKiAM w Poznaniu  (programy Symantec Protection Suite – 21 szt., 

program Eset Smart Security), 

b) Pracowni Terenowej w Chodzieży (programy Eset Smart Security – 17 szt., 

programy Symantec Protection Suite Enterprise – 2 szt.), 

c) Zespole Zadaniowym w Kaliszu (program Eset Smart Security) 

ujętych w ewidencji środków trwałych Wielkopolskiego Zarządu Geodezji, Kartografii  

i Administrowania Mieniem w Poznaniu. 

 



 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Gospodarki Mieniem  

i Dyrektorowi Wielkopolskiego Zarządu Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem  

w Poznaniu.  

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

U Z A S A D N I E N I E 
 

Zgodnie z powołanymi w uchwale przepisami prawa, Zarząd Województwa 

Wielkopolskiego posiada kompetencje do gospodarowania mieniem województwa. 

Dyrektor Wielkopolskiego Zarządu Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem 

w Poznaniu, pismem Nr WZG.AE.I.246.1.2016 z 19 maja 2016 r. wystąpił o wyrażenie zgody 

na likwidację składników majątkowych znajdujących się w ewidencji środków trwałych 

Wielkopolskiego Zarządu Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu, 

załączając  Spis majątku Wielkopolskiego Zarządu Geodezji, Kartografii i Administrowania 

Mieniem w Poznaniu przeznaczonego do likwidacji zawierający krótki opis przyczyn 

likwidacji. 

Wartość ewidencyjna składników majątkowych zapisanych w § 1 niniejszej uchwały, 

przeznaczonych do likwidacji wynosi 46 715,84 zł, to jest odpowiednio: 

1. Środków trwałych – 39 302,70  zł i jest w 100% umorzona, wartość netto 0,00 zł.  

2. Wyposażenia – 2 536,48  zł i jest w 100% umorzona, wartość netto 0,00 zł. 

3. Wartości niematerialne i prawne – 4 876,66 zł i jest w 100% umorzona, wartość netto 

wynosi 0,00 zł. 

W skład środków trwałych przeznaczonych do likwidacji wchodzą: drukarki, komputery, 

monitory, pamięć do komputera, zasilacze, kserokopiarka, które wytypowane zostały do 

likwidacji ze względu na uszkodzenia bądź zużycie poprzez długotrwałą eksploatację, nie 

spełniają aktualnych wymogów technicznych i w związku z tym nie znajdują dalszego 

zastosowania. 

Składniki majątkowe zaliczane do wyposażenia, które przeznaczone zostały do likwidacji to: 

krzesła, krzesło obrotowe, biurko, telefon, które zostały zużyte podczas długotrwałego 

użytkowania i nie nadają się do dalszej eksploatacji, a naprawa ze względów technicznych  

i ekonomicznych jest nie racjonalna.  

Wartości niematerialne i prawne przeznaczone do likwidacji to programy antywirusowe, które 

utraciły swoją przydatność w związku z brakiem bieżącej aktualizacji. 

Wobec powyższych ustaleń podjęcie przedmiotowej uchwały jest w pełni uzasadnione. 

 

Krzysztof Grabowski 

Wicemarszałek 

  


