
UCHWAŁA N r<$6. t y  .2020 
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU  

z dnia 27 lutego 2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie samochodu osobowego 
marki Skoda Octavia będącego w dyspozycji Starostwa Powiatowego w Sierpcu 
na rzecz Zespołu Szkół nr 1 w Sierpcu

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie powiatowym ( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.) oraz § 6 ust. 
3 i § 9 ust. 1 Zasad gospodarowania składnikami majątku ruchomego w Starostwie 
Powiatowym i jednostkach organizacyjnych Powiatu Sierpeckiego stanowiących 
załącznik do Uchwały Nr 816.154.2014 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 22 
stycznia 2014 r., (zmiana Uchwała Nr 277.57.2016 Zarządu Powiatu w Sierpcu 
z dnia 6 kwietnia 2016 r.) , w związku z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 
w Sierpcu z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne 
przekazanie samochodu osobowego marki Skoda Octavia będącego w dyspozycji 
Starostwa Powiatowego w Sierpcu na rzecz Zespołu Szkół nr 1 w Sierpcu, uchwala 
się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na nieodpłatne przekazanie samochodu osobowego 
marki Skoda Octavia, będącego w dyspozycji Starostwa Powiatowego w Sierpcu, na 
rzecz Zespołu Szkół nr 1 w Sierpcu - zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół 
nr 1 w Sierpcu z dnia 10 lutego 2020 r. oraz Protokołem z oceny składników majątku 
ruchomego z dnia 17 lutego 2020 r., stanowiącymi załączniki do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Sierpeckiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd

1) Mariusz Turalski -  Przewodniczący

2) Jarosław Ocicki -  członek

3) Andrzej Cześnik -  członek

4) Sławomir Krystek -  członek

5) Kamil Różański -  członek
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Mariusz Turalski
Starosta Powiatu Sierpeckiego

W nawiązaniu do wcześniejszej rozmowy, zwracam się z uprzejmą prośbą 
o podjęcie decyzji dotyczącej przekazania samochodu osobowego marki Skoda 
Octavia -  przewidzianego do wycofania z użytkowania przez Starostwo 
Powiatowe w Sierpcu na potrzeby Zespołu Szkół nr 1 w Sierpcu.

Prośbę swa motywuję pilną potrzebą przyjęcia w użytkowanie 
samochodu, który będzie służył naszej placówce w bieżącej obsłudze zadań 
oświatowych szkoły oraz realizacji codziennych spraw administracyjnych.
Z uwagi na sytuację finansową, na chwilę obecną Zespół Szkół nr 1 
w Sierpcu nie może pozwolić sobie na zakup lub wynajem nowego samochodu.

Z poważaniem

Niniejszym informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespól Szkól nr I. 09-200 Sierpc ul. Armii Krajowej 10
Bezpieczeństwo przetwarzania i ochrony danych osobowych stosowanych w Zespole Szkól nr I jest zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 
kwietnia 20l6r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 
95/46/WE.
Szczegółowe informacje dotyczące ochrony i przetwarzania danych osobowych mogą Państwo uzyskać w siedzibie Administratora przy ul. Armii Krajowej 10, 09-200 Sierpc.



do Zasad gospodarowania składnikami majątku ruchomego 
w Starostwie Powiatowym i jednostkach organizacyjnych

Powiatu Sierpeckiego

PROTOKÓŁ Z OCENY SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO

Komisja w składzie: 
Przewodniczący:

Członkowie:
Członkowie:
Członkowie:
Członkowie:

Ryszard D o b iesz-S ek reta rz  Powiatu
(imię, nazwisko i stanowisko)

M agdalena Piotrowska -  Naczelnik W ydziału O rganizacji i Nadzoru  
Łukasz Szpakowski -  podinspektor w W ydziale Organizacji i Nadzoru  
A gnieszka Abrefczyńska -  Zastępca Naczelnika W ydziału Komunikacji i Transportu 
Tomasz Gołębiewski -  inspektor ds. zamówień publicznych w W ydziale Organizacji i Nadzoru

powołana Zarządzeniem Nr ON. 120.15.2020 z dnia 17 lutego 2020 r. -  w wyniku dokonanej oceny przydatności do dalszego użytkowania wyszczególnionych poniżej składników majątku ruchomego przedstawia propozycje 
dotyczące dalszego ich użytkowania lub zakwalifikowania jako majątku zbędnego lub zużytego wraz z propozycją sposobu ich zagospodarowania *):_____ ___________ .____________________ ___[_____________________

W ypełnia kom isja ds. ocen y sk ładników  m ajątkow ych

W ypełnia pracow nik  
odp ow ied zialny za 

gosp odarow anie  
sk ładnikam i m ajątku

W ypełn ia  kom órka  
księgow ości

Lp. Nazwa składnika m ajątkowego Nr inwentarzowy Opis stanu fizycznego

Przyczyna niewykorzystania 
składnika majątku w realizacji 

zadań jednostki z podaniem  
zakwalifikowania w/w składnika 

do kategorii majątku zużytego lub 
zbędnego

W nioskowany
sposób

zagospoda rowan ia

Wartość
rynkowa

Wartość
sprzedaży

Wartość
początkowa

Wartość
księgowa

1 Samochód osobowy Skoda Octavia WSE77YL SP/7/74/741/8

Pojazd zakupiony w 2012 r. 
wykorzystywany od dnia 

19.03.2012 r. jako 
samochód służbowy 

Starostwa Powiatowego w 
Sierpcu w pełni sprawny.

Pojazd nie będzie wykorzystywany 
na potrzeby Starostwa Powiatowego 
w Sierpcu z uwagi na zakup 
nowego samochodu służbowego.

Nieodpłatne 
przekazanie innej 

jednostce -  
Zespołowi Szkół nr 1 

w Sierpcu 20 000 Nie dotyczy 62 700 0

Sierpc, dnia 17 lutego 2020 r.

Podpisy członków Komisji:

2) u  ■
3) ........ | ,

5) C jo  ĆL

*) Rodzaje sposobu zagospodarowania składników majątkowych uznanych za zużyte lub zbędne:
1) nieodpłatne przekazanie innej jednostce,
2) sprzedaż
3) likwidacja:

a) w drodze sprzedaży na surowce wtórne
b) poprzez zniszczenie.


