ZARZĄDZENIE NR 435/2014
PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC
z dnia 27 listopada 2014 r.
w sprawie przekazania środków trwałych na rzecz Miejskiego Zespołu Szkół nr 3 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, poz. 379 i poz. 1072) oraz § 13 ust. 8 zasad sporządzania
i obiegu dokumentów oraz procedur kontroli finansowej w Urzędzie Miasta Bolesławiec, wprowadzonych Zarządzeniem Nr
258/2014 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 25 lipca 2014 r. (wraz ze zmianami),
zarządzam co następuje:
§ 1. Postanawia się przekazać na rzecz Miejskiego Zespołu Szkół nr 3 w Bolesławcu z siedzibą przy ul. Słowackiego
2, 59 - 700 Bolesławiec, na ewidencję księgową oraz w nadzór, niżej wymieniony środek trwały w celu sprawowania pieczy
nad dalszą jego eksploatacją:
1) nakłady poniesione ze środków Gminy Miejskiej Bolesławiec, na zadanie pn.: „Renowacja i przebudowa
zagospodarowania terenu przed wejściem głównym do Miejskiego Zespołu Szkół nr 3 przy ul. J. Słowackiego nr
2 w Bolesławcu” w wysokości 307 183,33 zł.
§ 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. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się właściwemu merytorycznie Wiceprezydentowi Miasta
Bolesławiec.
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Zamówień Publicznych i Inwestycji Miejskich, przy
udziale Skarbnika Miasta Bolesławiec.
§ 5. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia
- DS/RR

Z-ca Prezydenta Miasta
Kornel Filipowicz
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Uzasadnienie
W związku z zakończeniem zadania inwestycyjnego pn. „Renowacja i przebudowa zagospodarowania terenu przed
wejściem głównym do MZS nr 3”, nakłady poniesione z budżetu Gminy Miejskiej Bolesławiec w wysokości 307 183,33 zł
zostają przekazane na ewidencję Miejskiego Zespołu Szkół nr 3 w Bolesławcu z siedzibą przy ul. Słowackiego 2,
59 - 700 Bolesławiec.
Wobecpowyższego zachodzi konieczność podjęcia stosownego zarządzenia.
- DS/RR
Z-ca Prezydenta Miasta
Kornel Filipowicz

Id: 7F6F5E40-3E5E-4CFD-87A2-2302A561579E. Podpisany

Strona 1

