UCHWAŁA NR 240 /2016
Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 7 lipca 2016 r.

w

sprawie:

nieodpłatnego

przekazania

Specjalnemu

Ośrodkowi

Szkolno-

Wychowawczemu w Nowym Dworze Gdańskim, środków trwałych stanowiących
wyposażenie Domu Pomocy Społecznej „MORS” w Stegnie.
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 814.) uchwala się:
§ 1.
Dom Pomocy Społecznej „MORS” w Stegnie przekazuje nieodpłatnie jednostce
organizacyjnej Powiatu - Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu w Nowym
Dworze Gdańskim, ul. Warszawska 54 środki trwałe, których szczegółowy wykaz stanowi
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, będące na wyposażeniu pomieszczeń kuchni w Domu
Pomocy Społecznej „MORS” w Stegnie.
§ 2.
Przekazanie nastąpi na podstawie protokołu przekazania.

§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej „MORS”
w Stegnie.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wz. STAROTY
(-)
Barbara Ogrodowska
Wicestarosta

Uzasadnienie

Wymienione środki trwałe nie mogą być wykorzystane w kuchni Domu Pomocy
Społecznej „Mors” w Stegnie. Wynika to z przeprowadzonego generalnego remontu węzła
żywienia w miesiącach styczeń –marzec 2016 r, w konsekwencji którego została
zmodernizowana kuchnia. W ramach powyższego wymienione zostały urządzenia i sprzęty
kuchenne. Dokonano również zmiany czynnika grzewczego z gazowego na elektryczny.
Ponadto z uwagi na nieodpowiedni wymiar i niedostosowanie do obecnego ciągu
technologicznego,

patelnia

elektryczna

(poz.1)

nie

mogła

zostać

wykorzystana

i zamontowana w kuchni. Sprzęt jest sprawny i nadaje się do dalszej eksploatacji.
Pozostawienie go w naszej jednostce staje się bezzasadne i ekonomicznie nieuzasadnione.
W związku z powyższym celowej jest przekazanie innej jednostce organizacyjnej Powiatu do
wykorzystania w realizacji zadań publicznych.
Przedmiotowa uchwała została przygotowana zgodnie z przyjętą przez Powiat „Strategią
Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015-2024 Obszar priorytetowy KAPITAŁ
GOSPODARCZY (P1),

Cel

strategiczny CS.1.3 Wzrost dochodów mieszkańców

i samorządów powiatu . Zgodnie z przyjętym celem operacyjnym CO.1.3.2 Spadek deficytu
budżetowego lokalnych samorządów – wzrost dochodów i optymalizacja wydatków wpływa
na efektywne gospodarowanie majątkiem powiatu.

Wz. STAROTY
(-)
Barbara Ogrodowska
Wicestarosta

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 240/2016

Wykaz sprzętu i wyposażenia przeznaczonego do nieodpłatnego przekazania jednostce
organizacyjnej Powiatu Nowodworskiego t. j. Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno –
Wychowawczemu w Nowym Dworze Gdańskim.

l.p.

Nazwa sprzętu

Nr ewid.

Ilość

Wartość
początkowa

1.

Patelnia elektryczna z napędem
ręcznym , misa nierdzewna

1-5/17

1

11.309,40

11.309,40

2.

Kuchnia gazowa 4-palnikowa

1-5/13

1

11.529,00

11.529,00

3.

Kocioł warzelny gazowy

1-5/15

1

11.968,20

11.968,20

4.

Taboret gazowy

1-519/8

1

1.886,60

1.886,60

5.

Taboret gazowy

1-591/1

1

2.100,00

2.100,00

6.

Taboret gazowy

1-591/2

1

1.156,82

1.156,82

Wyżej wymieniony sprzęt jest całkowicie umorzony.
Wz. STAROTY
(-)
Barbara Ogrodowska
Wicestarosta

Wartość
umorzenia

