
Uchwała Nr 58/291/2015 
Zarządu Powiatu Stalowowolskiego 
z dnia 29 października 2015 roku 

 
w sprawie wyrażenia zgody na likwidację zużytych środków trwałych przez Centrum 

Kształcenia Ustawicznego i Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego 
w Stalowej Woli      

 
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym 
(tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Stalowowolskiego uchwala, co 
następuje:  
 

§ 1 
 
Wyraża się zgodę na likwidację przez Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodek Dokształcania 
i Doskonalenia Zawodowego w Stalowej Woli zużytych środków trwałych zgodnie z Załącznikiem 
do Uchwały.  

 
 

§ 2 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 

 

 

 

 

 

 Janusz Zarzeczny 

 Starosta Stalowowolski 

 (podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym) 

 

 

 

 

                                 

 
  



          Załącznik  
  do uchwały Nr 58/291/2015  

Zarządu Powiatu Stalowowolskiego  
  z dnia 29 października 2015 roku. 

 
Wykaz zużytych środków trwałych przeznaczonych do likwidacji przez Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodek Dokształcania 

i Doskonalenia Zawodowego w Stalowej Woli      

 
LP 

NR 

INWENTARZ 

 
NAZWA  PRZEDMIOTU 

JED. 
MIARY 

 
ILOŚĆ 

 
CENA 

 
WARTOŚĆ 

 
PRZYCZYNA  LIKWIDACJI 

1. 12/CKU/98/IV Komputer PC BIRD 350 –Windows 
i OFFICE 2002  

wraz z drukarką i skanerem 

kpl 1 7.746,41 7.746,41 Sprzęt technologicznie przestarzały, zakupiony 
w 1998, program operacyjny przestarzały, nie nadaje 
się do użytkowania. 

2. 20/CKU/03 1 komputer i 1-na drukarka HP 
LJ 

z pracowni przedsiębiorczości LJ 
1005W - na oprogramowaniu 
Windows XP –nieaktualnym 

zestaw 1 
(1 komputer 
+1 drukarka) 

3.285,70 3.285,70 Sprzęt technicznie przestarzały, zakupiony w 2003 
roku, wyeksploatowany przez słuchaczy CKUiODiDZ, 
i technologicznie nie spełniający wymagań - w pełni 
zamortyzowany. 

3. 22/CKU/2005 17 komputerów + skaner + 
drukarka + drukarka kolorowa 

wraz z wgranymi programami 
antywirusowymi, Microsoft 

Windows SBS Premium2003 
Polish; Microsoft Office 

Professional 2003 i oprogr. 
zabezpieczającym przed 

wyświetlaniem stron 
niepożądanych (pracownia 
komputerowa otrzymana 

w ramach projektu 
współfinansowanego przez UE                  

w ramach doposażenia CKU                   
i CKP) 

zestaw 1 
 

(17 komput. 
+ skaner 

+ 
2 szt. 

drukarek) 

73.886,9
2 

73.886,92 Likwidacja technologicznie i technicznie przestarzałej 

pracowni otrzymanej z EFS w ramach dofinansowania 

CKU i CKP w 2005r. Sprzęt jest kompletnie zużyty, 

przestarzały, posiada nieaktualne oprogramowanie 

i nie spełnia podstawowych parametrów dla pracowni 

szkolnych. Nie można wykorzystać go do nauki 

w oddziałach –technik rachunkowości, ponieważ jego 

system operacyjny jest nieaktualny i posiada za niskie 

parametry sprzętowe. 

Sprzęt jest w pełni zamortyzowany. 

  RAZEM: 84 919,03 zł 


