
ZARZĄDZENIE NR 56/2021 

WÓJTA GMINY ZAWONIA 

z dnia 02 czerwca 2021 r. 

 

w sprawie nieodpłatnego przekazania nakładów w obcym środku trwałym dla Powiatu 

Trzebnickiego 

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.  j. Dz. U. 

z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: 

 

§ 1. Przekazuje się nieodpłatnie na rzecz Powiatu Trzebnickiego środek trwały – nakłady na 

modernizację chodnika w Zawoni oraz w Tarnowcu, poniesione w roku 2014 w związku  

z modernizacją ciągu pieszego w Zawoni oraz w Tarnowcu w pasie drogi powiatowej, w zakresie 

projektu „Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich dzięki modernizacji ciągu pieszego  

w miejscowości Zawonia oraz Tarnowiec” w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii 

rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania 

„Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013: 

 

Nr 

inwentarzowy 

Nazwa J.m. Ilość Wartość 

początkowa w 

zł 

Umorzenie w 

zł 

2-22-220-40 Modernizacja w obcym 

środku trwałym – 

nakłady na modernizację 

chodnika w Zawoni oraz 

Tarnowcu  

szt. 1 414.925,02 121.365,60 

 

§ 2. Przekazuje się nieodpłatnie na rzecz Powiatu Trzebnickiego środek trwały – nakłady na 

modernizację ciągu pieszego w miejscowości Czeszów, poniesione w latach 2014-2015 w związku  

z modernizacją ciągu pieszego w miejscowości Czeszów w zakresie projektu „Poprawa jakości życia 

na obszarach wiejskich dzięki modernizacji ciągu pieszego w miejscowości  Czeszów Gmina 

Zawonia” w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji 

odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego 

PROW na lata 2007-2013: 

 

Nr 

inwentarzowy 

Nazwa J.m. Ilość Wartość 

początkowa w 

zł 

Umorzenie w 

zł 

2-22-220-42 Modernizacja w obcym 

środku trwałym – 

nakłady na modernizację 

ciągu pieszego                          

w miejscowości Czeszów  

szt. 1 532.430,03 145.752,70 

 

§ 3. Przekazanie środków trwałych wymienionych w § 1 zostanie udokumentowane protokołami 

przekazania-przejęcia środka trwałego PT.  

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

         Wójt Gminy Zawonia 

  

         Agnieszka Wersta 


