Zarządzenie nr 3948/2013
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 17 grudnia 2013 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie środków trwałych na rzecz Szkoły
Podstawowej Nr 12 w Płocku przy ul. Brzozowej 3.

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) § 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., zmienionym zarządzeniem
Nr 3724/2013 z dnia 30 października 2013 oraz § 10 ust.1 Regulaminu organizacyjnego
Urzędu Miasta Płocka, nadanego zarządzeniem nr 2164/2012 Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 26 września 2012 w brzmieniu określonym zarządzeniem Nr 3337/2013 z dnia 8 lipca
2013r., zmienionym zarządzeniem Nr 3343/2013 z dnia 10 lipca 2013r., zarządzeniem
Nr 3498/2013 z dnia 9 września 2013 r.
zarządzam, co następuje:
§1
Wyrażam zgodę na nieodpłatne przekazanie na rzecz Szkoły Podstawowej nr 12 przy
ul. Brzozowej 3 w Płocku nakładów inwestycyjnych o łącznej wartości 757.683,62 zł.
( słownie: siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy złote 62/100)
poniesionych na wyposażenie bloku żywieniowego, instalacji wewnętrznych: wodociągowej,
kanalizacji sanitarnej, wentylacyjnej i elektrycznej oraz termomodernizację bloku
żywieniowego, udokumentowanych dowodami środka trwałego OT nr 19/WIR-III/2013,
nr 20/WIR-III /2013, nr 21/WIR-III/2013, nr 22/WIR-III /2013, nr 23/WIR-III /2013,
nr 24/WIR-III/2013, nr 25/WIR-III/2013, nr 26/WIR-III /2013, nr 27/WIR-III/2013, nr 28/WIRIII /2013 z dnia 06.12.2013 r.
§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

