ZARZĄDZENIE NR 129/2014
PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC
z dnia 15 kwietnia 2014 r.
w sprawie przekazania środka trwalego - samochodu marki REAULT - TRAFIC
(samochód osobowy 9- cio miejścowy, zwanego "MIKROBUSEM")
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2013 r. poz. 594, ze zmianami: Dz.U. z 2013, poz 645 i 1318)
zarządzam, co następuje:
§ 1. 1. Wyrażam zgodę na przekazanie środka trwałego, tj. samochodu marki RENAULT -TRAFIC,
nr identyfikacyjny pojazdu VF1JLB7B2EY745495 o wartości 103.696,01 zł., na rzecz Domu Pomocy
Społecznej w Bolesławcu z siedzibą przy ul. Piastów 17, 59 – 700 Bolesławiec.
2. Wszelkie koszty eksploatacji przekazanego majątku ponosić będzie Dom Pomocy Społecznej
w Bolesławcu.
§ 2. Nieodpłatne przekazanie środka trwałego, określonego w § 1, nastąpi na podstawie Protokołu
przekazania - przyjęcia środka trwałego PT.
§ 3. Zobowiązuje się Dom Pomocy Społecznej w Bolesławcu do:
1. Zaewidencjonowania w księgach rachunkowych
w § 1 zarządzenia zgodnie z dokumentem PT.

składnika

majątkowego

wymienionego

2. Wykorzystywania samochodu w zakresie wynikającym z umowy o dofinansowanie ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON): projektu Zakup samochodu
osobowego, 9-cio miejscowego, zwanego ”MIKROBUSEM” przystosowanego do transportu osób
niepełnosprawnych tym poruszających się na wózkach inwalidzkich, dla Domu Pomocy Społecznej
w Bolesławcu” w ramach realizacji programu celowego pn. „Program wyrównywania różnic między
regionami II„
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Społecznego oraz Dyrektorowi
Domu Pomocy Społecznej w Bolesławcu.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji
Publicznej. EN/EN
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Uzasadnienie
Wymieniony w zarządzeniu środek trwały został przyjęty na ewidencję księgową Miasta na podstawie
OT wystawionego po zakończeniu dostawy pojazdu.
W celu zapewnienia właściwego nadzoru nad nim oraz w celu zapewnienia jego właściwej
eksploatacji, przedmiotowy środek trwały przekazuje się na ewidencję Domu Pomocy Społecznej
w Bolesławcu. EN/EN
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