Zarządzenie Nr 4918/2014
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 12 września 2014 roku
w sprawie: powołania komisji dla ujawnienia i wyceny składników
majątku, poza ujawnieniem w drodze inwentaryzacji
Na podstawie art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 152,
poz. 1223 ze zm.),§ 10 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka przyjętego zarządzeniem nr
2164/2012 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 września 2012 r. zmienionego zarządzeniem nr 2186/2012 z 01
października 2012 r., nr 2630/2012 z 31 grudnia 2013 r., nr 2864/2013 z 06 marca 2013 r., nr 3073/2013 z 09
maja 2013 r., nr 3337/2013 z 08 lipca 2013 r., nr 3343/2013 z 10 lipca 2013 r., nr 3498/2013 z 09 września
2013 r., nr 3908/2013 z 10 grudnia 2013 r., nr 4177/2014 z 11 lutego 2014 r., nr 4294/2014 z 24 marca 29014
r.
oraz na podstawie § 19 Zasad ewidencjonowania majątku trwałego stanowiącego własność Gminy – Miasto
Płock, majątku użyczonego Gminie i majątku Skarbu Państwa ustalonych zarządzeniem nr 4104/09 z 30
grudnia 2009 r. zmienionych zarządzeniem nr 5367/10 30 listopada 2010 r. zarządzam co następuje:

§1
Powołuję komisję dla ujawnienia i wyceny składnika majątku w składzie:
1) Wojciech Petecki
2) Małgorzata Kwiatkowska
3) Anna Gostomska
§2
Zadaniem komisji jest dokonanie ujawnienia i wyceny składników majątku znajdujących
się na nieruchomości zabudowanej położonej w Płocku przy ul. Kościuszki 26 obręb nr 8
“Śródmieście” o nr ew. działki: 1021 o powierzchni 0,4191 ha,
1) budynek administarcyjno-socjalny ze stołówką,
2) garaż,
3) garaż,
4) budynek stacji transformatorowej ,
5) budynek mieszkalny (ruina),
6) utwardzenia terenu – kostka,
7) utwardzenia terenu – asfalobeton,
8) ogrodzenie,
9) przyłącza.
§3
Komisja sporządzi protokół z ujawnienia składnika majątku wraz z wykazem, w którym
zostaną wyspecyfikowane poszczególne składniki z opisem umożliwijącym wprowadzenie
ich do ewidencji księgowej.
§4
Wykonanie zarządzenia powierzono Zastępcy Prezydenta ds. Komunalnych
§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Prezydent Miasta Płocka
/-/ Andrzej Nowakowski

