ZARZĄDZENIE NR 51/2016
PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC
z dnia 15 lutego 2016 r.
w sprawie przekazania środka trwałego
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.
Dz. U. z 2015 r. poz. 1515)
zarządzam, co następuje:
§ 1. Przekazać nakłady, poniesione ze środków Gminy Miejskiej Bolesławiec, w ramach realizacji
zadania „Budowa kompleksu boisk sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Bolesławcu,
Osiedle Przylesie” w wysokości 1.614.759,51 zł, na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w
Bolesławcu.
§ 2. Nieodpłatne przekazanie środka trwałego, określonego w § 1, nastąpi na podstawie Protokołu
przekazania - przyjęcia środka trwałego PT.
§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Społecznego Urzędu Miasta
Bolesławiec.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Biuletynie
Informacji Publicznej. KJ/KJ
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Uzasadnienie
W związku z zakończeniem zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kompleksu boisk sportowych wraz z
infrastrukturą towarzyszącą w Bolesławcu, Osiedle Przylesie”, nakłady poniesione z budżetu miasta
Bolesławiec na:
- Boisko wielofunkcyjne 19,10x32,10m z nawierzchnią poliuretanową;
- Boisko do piłki nożnej 30x62m z nawierzchnią z trawy syntetycznej;
- Siłownia zewnętrzna z urządzeniami ze stali nierdzewnej;
- Jeden stół do szachów wraz z siedziskami, jeden stół do piłkarzyków;
- Trzy trybuny na 28 miejsc każda;
- Ogrodzenie wysokości 4,08m po obwodzie boiska piłkarskiego 30x62m oraz po obwodzie boiska
wielofunkcyjnego 19,10x32,10m wraz z furtkami i bramami technologicznymi;
- Ogrodzenie terenu wysokości 2,20 m wraz z bramą i furtką wejściową;
- Piłkochwyty za bramkami boiska piłkarskiego. Piłkochwyt wysokości 6,0m i długości 2x26mb;
- Ciągi pieszo-jezdne, opaski wokół boisk oraz chodników z kostki betonowej oraz nawierzchni
tłuczniowej;
- Urządzenia małej architektury: dwa kosze na śmieci, dwa stojaki na rowery;
- Instalacja odwadniająca obiekty sportowe;
- Oświetlenie terenu w technologii LED – cztery lampy;
- Przyłącze energetyczne.
w wysokości 1.614.759,51 zł zostają przekazane na ewidencję Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
W związku z powyższym zachodzi konieczność podjęcia stosownego zarządzenia. KJ/KJ
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