ZARZĄDZENIE Nr 128/2019
PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC
z dnia 19 kwietnia 2019 r.
w sprawie przekazania środków trwałych na rzecz Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
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 (t.j. Dz. U.
z 2019 r. poz. 506) oraz rozdziału III § 18 ust. 8 załącznika do instrukcji w sprawie określenia zasad
sporządzania i obiegu dokumentów oraz procedur kontroli finansowej w Urzędzie Miasta Bolesławiec,
wprowadzonych Zarządzeniem Nr 370/2018 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 17 grudnia 2018 roku
zarządzam, co następuje:
§ 1. Postanawia się przekazać na rzecz Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bolesławcu
z siedzibą przy ul. Dolne Młyny 23, 59 – 700 Bolesławiec, na ewidencję księgową oraz w nadzór, niżej
wymieniony środek trwały, o łącznej wartości początkowej 1 394 372,05 zł, w celu sprawowania pieczy
nad dalszą jego eksploatacją:
1) zadaszenie amfiteatru w parku miejskim im. Harcmistrza Huberta Bonina wraz z ścianą osłonową,
oświetleniem technicznym, siecią niskiego napięcia, belką kratownicową i wyciągarkami zlokalizowanych na działce nr 962/4 leżącej w obrębie nr 9 miasta Bolesławiec.
§ 2. Zobowiązuje się Dyrektora Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bolesławcu do
wykorzystywania obiektu w zakresie wynikającym z umowy o dofinansowanie projektu ,,Kultura bez
granic – Renowacja Amfiteatru w Parku Miejskim w Bolesławcu oraz sceny na wolnym powietrzu
„Weinau” w Zittau " o numerze PLSN.01.01.00-02-0012/16 oraz celu określonego w Projekcie.
§ 3. 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.
§ 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia
Wiceprezydentowi Miasta Bolesławiec.

powierza

się

właściwemu

merytorycznie

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Zamówień Publicznych
i Inwestycji Miejskich, przy udziale Skarbnika Miasta Bolesławiec.
§ 6. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.
§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta
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Uzasadnienie
Wymieniony w zarządzeniu środek trwały został przyjęty na ewidencję księgową Miasta na podstawie
dowodu OT wystawionego po zakończeniu budowy.
W związku z powyższym, w celu prawidłowej eksploatacji i sprawowania nad wytworzonym
majątkiem właściwego bieżącego nadzoru, powstałe środki trwałe, należy przekazać na stan Miejskiego
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bolesławcu z siedzibą przy ul. Dolne Młyny 23, 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. DS/DS.
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