Zarządzenie Nr 3807/2013
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 20 listopada 2013 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie środków trwałych
Miejskiemu Zespołowi Obiektów Sportowych w Płocku - Jednostce Budżetowej
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym
(Dz.
U.
z
2013
roku,
poz.
594
ze
zmianą:
Dz. U. Z 2013 roku poz.645) § 7 ust. 2 i 4 statutu Miejskiego Zespołu Obiektów
Sportowych w Płocku – Jednostka Budżetowa, przyjętego uchwałą Nr
221/XV/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 27 września 2011 r., § 13 ust. 1 – 3.
Zasad ewidencjonowania majątku trwałego stanowiącego własność Gminy –
Miasto Płock, majątku Skarbu Państwa i obcych składników majątku
powierzonych Gminie wprowadzonych zarządzeniem Nr 3309/2013 Prezydenta
Miasta Płocka z dnia 28 czerwca 2013 r., zmienionych zarządzeniem nr
3724/2013 z dnia 30 paździenika 2013 r. oraz § 10 ust. 1 Regulaminu
organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka nadanego zarządzeniem nr 2164/2012
Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 września 2012 roku w brzmieniu określonym
zarządzeniem nr 3337/2013 z dnia 8 lipca 2013 r., zmienionym zarządzeniem nr
3343/2013 z dnia 10 lipca 2013 roku oraz zarządzeniem nr 3498/2013 z dnia 9
września 2013 r.
zarządzam, co następuje:
§1
Wyrażam zgodę na nieodpłatne przekazanie Miejskiemu Zespołowi Obiektów
Sportowych w Płocku – Jednostce Budżetowej n/w środków trwałych,
stanowiących własność Gminy - Miasto Płock, udokumentowanych dowodami
przyjęcia środków trwałych OT:
- nr 364/WIR/2013 z dnia 29.10.2013r. - osłona przeciwlodowa mola w Płocku –
na kwotę 5.002.347,77 zł

§2
Przekazanie dokonane zostanie na podstawie protokołów przekazania – przyjęcia
środków trwałych – dowodami PT, sporządzonych zgodnie z załącznikiem nr 2 do
Zasad ewidencjonowania majątku trwałego stanowiącego własność Gminy –
Miasto Płock, majątku Skarbu Państwa i obcych składników majątku
powierzonych Gminie.
§3
Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka
d/s Rozwoju i Inwestycji.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Andrzej Nowakowski

