Zarządzenie Nr 4156/2018
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 13 kwietnia 2018r.
w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie do używania na rzecz Szkoły
Podstawowej Specjalnej Nr 24 w Płocku przy ul. Słonecznej 65 09-402 Płock środka
trwałego stanowiącego własność Gminy-Miasto Płock.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, z późn. zm.), § 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 4007/2018 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14
lutego 2018 r. oraz § 10 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka,
nadanego Zarządzeniem nr 2260/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 22 lipca 2016,
zmienionego zarządzeniem 2298/2016 z dnia 02 sierpnia 2016 r., zarządzeniem
2645/2016 z dnia 14 listopada 2016 r., zarządzeniem 2830/2016 z dnia 21 grudnia
2016 r., zarządzeniem 3051/2017 z dnia 28 lutego 2017 r., zarządzeniem 3745/2017 z
dnia 21 listopada 2017 r., zarządzeniem 3798/2017 z dnia 08 grudnia 2017 r.,
zaządzeniem 3971/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r., zarządzam, co następuje:
§1
1. Wyraża się zgodę na nieodpłatne przekazanie do używania na rzecz Szkoły
Podstawowej Specjalnej Nr 24 w Płocku przy ul. Słonecznej 65, 09-402 Płock środka
trwałego, zwanego dalej mieniem, w postaci autobusu przystosowanego do przewozu
osób niepełnosprawnych marki MERCUS TYP 906 BB 50, nr rejestracyjny WI 984GV, nr
identyfikacyjny WDB9066571P567210, stanowiącego własność Gminy - Miasto
Płock, udokumentowanego dowodem przyjęcia środka trwałego OT nr 0070051 z dnia
03.04.2018r., o wartości początkowej 338.250,00 zł (słownie: trzysta trzydzieści
osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt zł 00/100).
2. Mienie zostanie przekazane na podstawie protokołu przekazania/przyjęcia środka
trwałego (dowodu księgowego PT).
§2
Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka ds. Polityki
Społecznej.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Andrzej Nowakowski

