Zarządzenie nr 248/2019
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 28 stycznia 2019 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie środków trwałych na rzecz
Szkoły Podstawowej nr 5 w Płocku
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2018 roku, poz. 994 z późniejszymi zmianami), § 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,
wprowadzonego Zarządzeniem Nr 150/2018 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31
grudnia 2018 roku, zarządzam co następuje:
§1
Wyrażam zgodę na nieodpłatne przekazanie do używania na rzecz Szkoły Podstawowej
nr 5 przy ul. Krakówka 4 w Płocku n/w środków trwałych, stanowiących własność
Gminy – Miasta Płock, tj. instalacja i przyłącze kanalizacji deszczowej oraz parking i
ogrodzenie, o łącznej wartości 154.157,50 zł (słownie: sto pięćdziesiąt cztery tysiące
sto pięćdziesiąt siedem złotych i 50/100), udokumentowanych poniższymi dowodami
przyjęcia środka trwałego:
− OT nr 264/WIR/2018 z dnia 31.12.2018 r: Zewnętrzna instalacja
kanalizacji deszczowej, na kwotę 16.381,63 zł;
− OT nr 265/WIR/2018 z dnia 31.12.2018 r: Przyłącze kanalizacji
deszczowej, na kwotę 1.250,00 zł;
− OT nr 266/WIR/2018 z dnia 31.12.2018 r: Parking z kostki brukowej
betonowej gr. 8 cm, na kwotę 100.043,60 zł;
− OT nr 267/WIR/2018 z dnia 31.12.2018 r: Ogrodzenie z profili stalowych,
na kwotę 36.482,27 zł.

§2
Przekazanie dokonane zostanie 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 ds. Rozwoju i
Inwestycji.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Andrzej Nowakowski

