Zarządzenie nr 288/2019
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 07 lutego 2019 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie środków trwałych na rzecz
Miejskiego Zarządu Dróg 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 ze zm.), §13 ust. 1-3 „Zasad
ewidencjonowania majątku trwałego stanowiącego własność Gminy - Miasto Płock,
majątku Skarbu Państwa i obcych składników majątku powierzonych Gminie”
wprowadzonego 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 Miejskiego Zarządu
Dróg w Płocku n/w środka trwałego, stanowiącego własność Gminy - Miasta Płock, tj.
linię kablową 0,4 kV oświetlenia Al. Roguckiego w Płocku, linię kablową 0,4 kV
oświetlenia ulicznego przy ul. Górnej, linię kablową 0,4 kV oświetlenia alejek na
terenie przy ul. Źródlanej, Oświetlenie terenu – działka nr 486/20 przy ul. Hermana w
Płocku udokumentowane dowodami przyjęcia środków trwałych OT:
–
nr 280/OT/2018 z dnia 31.12.2018 r - linia kablowa 0,4 kV oświetlenia
Al. Roguckiego w Płocku, na kwotę 482 072,75 zł.
–
nr 295/OT/2018 z dnia 31.12.2018 r - linia kablowa 0,4 kV oświetlenia
ul. Górnej w Płocku, na kwotę 249 210,42 zł.
–
nr 332/OT/2018 z dnia 31.12.2018 r - linia kablowa 0,4 kV oświetlenia
ul. Źródlanej w Płocku, na kwotę 104 278,93 zł.
–
nr 214/OT/2018 z dnia 28.12.2018 r - oświetlenie–działka nr 486/20 –
linia kablowa oświetlenia skweru przy ul. Hermana w Płocku, na kwotę
141 450,00 zł.

§2

Przekazanie dokonane zostanie na podstawie protokołów przekazania – przyjęcia
środków trwałych – 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

