
Uchwała nr 179/2020 

Zarządu Powiatu Ciechanowskiego 

z dnia 30 listopada 2020 roku. 

 

w sprawie: zasad gospodarowania składnikami majątku ruchomego Powiatu 

Ciechanowskiego pozyskanego w ramach projektu „eIntegracja – Przeciwdziałanie 

wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Ciechanowskim”. 

Na podstawie art. 32 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie 

powiatowym(Dz. U z 2020r. poz. 920) uchwala się co następuje: 

§ 1. 

Uchwała określa sposób gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego oraz 

prawami na dobrach niematerialnych, pozyskanymi przez Powiat Ciechanowski w ramach 

projektu „eIntegracja – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie 

Ciechanowskim”. 

§ 2. 

Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) zbędnych składnikach rzeczowych majątku ruchomego – należy przez to rozumieć 

składniki rzeczowe majątku ruchomego, które: 

a) nie są i nie będą mogły być wykorzystane w realizacji zadań związanych z 

działalnością starostwa powiatowego; 

b) nie nadają się do użytkowania ze sprzętem używanym w starostwie powiatowym, a 

ich przystosowanie byłoby technicznie lub ekonomicznie nieuzasadnione; 

c) nie nadają się do dalszego użytku, a ich naprawa lub dostosowanie byłyby 

ekonomicznie nieuzasadnione; 

2) zbędnych prawach na dobrach niematerialnych – należy rozumieć przez to składniki 

majątku, które: 

a) nie są i nie będą mogły być wykorzystane w realizacji zadań związanych z 

działalnością starostwa powiatowego; 

b) nie nadają się do użytkowania ze sprzętem używanym w starostwie powiatowym, a 

ich przystosowanie byłoby ekonomicznie nieuzasadnione; 

3) zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego – należy przez to rozumieć 

składniki rzeczowe majątku ruchomego: 

a) posiadające wady lub uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie 

nieuzasadniona; 

b) zagrażające bezpieczeństwu użytkowników; 

c) które są technicznie przestarzałe a ich remont byłby ekonomicznie nieuzasadniony. 

§ 3. 

Składniki rzeczowe majątku ruchomego oraz prawa na dobrach niematerialnych mogą być 

wykorzystywane do realizacji zadań innych jednostek organizacyjnych powiatu, jeśli nie 



ogranicza to wykonywania własnych zadań realizowanych przez starostwo powiatowe i nie 

powoduje powstania dodatkowych kosztów po jego stronie. 

§ 4. 

1. Oceny przydatności składników rzeczowych majątku ruchomego oraz praw na 

dobrach niematerialnych pozyskanych w ramach projektu „eIntegracja – 

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Ciechanowskim” z 

uwzględnieniem ich stanu technicznego do dalszego użytkowania w oparciu o kryteria 

o których mowa w § 2 pkt 1-3 dokona komisja powołana przez starostę. W skład 

komisji powołuje się co najmniej trzy osoby spośród pracowników starostwa. 

2. Komisja sporządza protokół z przeprowadzonej oceny o której mowa w ust. 1. Do 

protokołu komisja załącza wykaz składników rzeczowych majątku ruchomego oraz 

praw na dobrach niematerialnych, z propozycją ich zagospodarowania. 

§ 5. 

1. Komisja przedstawia propozycje dalszego użytkowania albo zakwalifikowania 

składników majątkowych do kategorii majątku zużytego lub zbędnego z 

przeznaczeniem do zagospodarowania w następujący sposób: 

a) nieodpłatnego przekazania jednostce organizacyjnej powiatu, 

b) sprzedaży 

c) darowizny, 

d) likwidacji; 

2. Przed wyborem zagospodarowania składników majątku ruchomego oraz praw na 

dobrach niematerialnych Komisja ustala wartość rynkową tych składników. Wartość 

rynkową określa się stosując przeciętną cenę brutto stosowaną w obrocie rzeczami 

tego samego rodzaju i gatunku ustaloną na podstawie informacji uzyskanych od 

dostawców, z uwzględnieniem stanu i stopnia zużycia tych składników, a jeżeli 

danego rodzaju rzeczy zostały wycofane z obrotu rynkowego – na podstawie cen ze 

stron internetowych. 

3. Przy gospodarowaniu zbędnymi składnikami majątku ruchomego oraz prawami na 

dobrach niematerialnych uwzględnia się w pierwszej kolejności potrzeby jednostek 

organizacyjnych powiatu.  

§ 6. 

1. Starostwo powiatowe może nieodpłatnie przekazać innej jednostce organizacyjnej na 

czas oznaczony, nieoznaczony, składniki majątku ruchomego oraz prawa na dobrach 

niematerialnych zakwalifikowane jako zbędne lub zużyte o ile mogą one być 

wykorzystywane do działalności statutowej danej jednostki. 

2. Nieodpłatne przekazanie następuje na pisemny wniosek zainteresowanej jednostki 

organizacyjnej. 

3. Przekazanie o którym mowa w ust. 2 następuje na podstawie protokołu zdawczo -

odbiorczego. 

§ 7. 

1. Starostwo powiatowe może sprzedać składniki majątku ruchomego lub prawa na 

dobrach niematerialnych zakwalifikowane jako zbędne lub zużyte o wartości 



jednostkowej niższej niż kwota 5 000 zł., bez umieszczania ogłoszenia na stronie 

internetowej powiatu jeżeli sprzedawane składniki posiadają wartość rynkową i jest 

oczywiste, że nie uzyska się ceny wyższej. 

2. Składniki majątku ruchomego lub prawa na dobrach niematerialnych zakwalifikowane 

jako zbędne lub zużyte o wartości jednostkowej przekraczającej 5 000 zł., 

sprzedawane są w drodze przetargu lub aukcji. 

3. Starostwo może dokonać darowizny składnika rzeczowego majątku ruchomego oraz 

prawa na dobrach niematerialnych jednostkom organizacyjnym powiatu, jednostkom 

samorządu terytorialnego, innym podmiotom realizującym zadania publiczne oraz 

fundacjom i stowarzyszeniom, które prowadzą działalność charytatywną, opiekuńczą, 

kulturalną, leczniczą, oświatową, wychowawczą, sportową, turystyczną  

z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych. 

§ 8. 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatowego. 

§ 9. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Członkowie Zarządu Powiatu Ciechanowskiego: 

 

 /-/  Joanna Potocka – Rak   – Starosta Ciechanowski        

/-/  Stanisław Kęsik            – Wicestarosta Ciechanowski   

/-/  Wojciech Rykowski                                                     

                                                                                                                                                                           


