Zarządzenie nr 1084/2019
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 05 grudnia 2019
w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie środków
trwałych na rzecz Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerskiego Zespołu Pieśni
i Tańca „Dzieci Płocka” w Płocku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2019 roku, poz. 506 ze 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 z dnia 14 lutego 2018 r.
oraz § 10 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka nadanego
Zarządzeniem Nr 150/2018 z 31 grudnia 2018 r. zmienionym Zarządzeniem Nr
190/2019 z 14 stycznia 2019 r., Zarządzeniem Nr 278/2019 z dnia 5 lutego 2019
r., Zarządzeniem Nr 562/2019 z dnia 27 maja 2019 r., Zarządzeniem Nr
818/2019 z dnia 02 września 2019 r. oraz Zarządzeniem Nr 839/2019 z dnia 13
września 2019 r., zarządzam co następuje:
§1
Wyrażam zgodę na nieodpłatne przekazanie na rzecz Stowarzyszenia Przyjaciół
Harcerskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka” środka trwałego o łącznej
wartości 244.620,94 zł (słownie: dwieście czterdzieści cztery tysiące sześćset
dwadzieścia złotych 94/100 ) poniesionych na modernizację oraz doposażenie sali
widowiskowej w Harcerskim Zespole Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka”,
udokumentowanych dowodami przyjęcia środka trwałego OT:
- OT nr 1/WIR/2019 z dnia 12.09.2019r.,
- OT nr 2/WIR/2019 z dnia 12.09.2019r.,
- OT nr 3/WIR/2019 z dnia 12.09.2019r.,
- OT nr 17/WIR/2019 z dnia 17.10.2019r.,
- OT nr 24/WIR/2019 z dnia 17.10.2019r.,

§2
Przekazanie środka trwałego zostanie dokonane na podstawie protokołu
przekazania – przyjęcia środka trwałego – dowodami PT, sporządzonymi 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

