ZARZĄDZENIE NR 198/2014
PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC
z dnia 30 maja 2014 r.
w sprawie przekazania środków trwałych na rzecz Straży Miejskiej w Bolesławcu, w celu
sprawowania nadzoru nad dalszą eksploatacją tego majątku.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U.
z 2013 r., poz. 594, ze zmianami: Dz. U. z 2013, poz. 645 i poz. 1318; Dz. U. z 2014 r. poz. 379) oraz
§ 13 ust. 8 zasad sporządzania i obiegu dokumentów oraz procedur kontroli finansowej w Urzędzie
Miasta Bolesławiec, wprowadzonych Zarządzeniem Nr 309/2012 Prezydenta Miasta Bolesławiec
z dnia 30 lipca 2012 r. (wraz ze zmianami)
zarządza się, co następuje:
§ 1. Postanawia się przekazać na rzecz Straży Miejskiej w Bolesławcu z siedzibą przy ul. Mikołaja
Brody 14, 59 – 700 Bolesławiec, na ewidencję księgową oraz w nadzór, niżej wymieniony środek trwały,
o łącznej wartości początkowej 1 474 389,81 zł, w celu sprawowania pieczy nad dalszą jego eksploatacją:
1) Sprzęt i wyposażenie monitoringu rejonów turystycznych miasta Bolesławiec.
§ 2. Przekazanie dokonane zostanie na podstawie protokołu przekazania – przyjęcia środka trwałego –
dowodem PT, sporządzonym zgodnie z załącznikiem nr 1 do zasad sporządzania i obiegu dokumentów
oraz procedur kontroli finansowej w Urzędzie Miasta Bolesławiec.
§ 3. Zobowiązuje się Komendanta Straży Miejskiej do wykorzystywania sprzętu w zakresie
wynikającym z umowy o dofinansowanie projektu ,,Monitoring rejonów turystycznych Miasta
Bolesławiec" o numerze kancelaryjnym UDA-RPDS.06.05.00-02-025/12-00 oraz celu określonego
w Projekcie.
§ 3. 1. Nadzór nad wykonaniem
Wiceprezydentowi Miasta Bolesławiec.
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2. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału
i Inwestycji Miejskich, przy udziale Skarbnika Miasta Bolesławiec.

merytorycznie

Zamówień

Publicznych

§ 4. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE
Wymieniony w zarządzeniu środek trwały został przyjęty na ewidencję księgową Miasta na
podstawie dowodu OT wystawionego po zakończeniu dostawy i montażu sprzętu.
W związku z powyższym, w celu prawidłowej eksploatacji i sprawowania nad wytworzonym
majątkiem właściwego bieżącego nadzoru, powstałe środki trwałe, należy przekazać na stan
jednostki organizacyjnej – Straży Miejskiej w Bolesławcu z siedzibą przy
ul. Mikołaja Brody 14, 59 – 700 Bolesławiec.
Wobec powyższego wydanie przedmiotowego zarządzenia jest w pełni uzasadnione.
Podjęcie zarządzenia w sprawie przekazania środków trwałych, zgodne jest z procedurami
kontroli finansowej oraz instrukcji obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta Bolesławiec.
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