Zarządzenie Nr 11/2013
Wójta Gminy Boćki
z dnia 04 czerwca 2013r
w sprawie nieodpłatnego przekazania samochodu pożarniczego

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. Z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) – zarządzam co następuje:
§ 1.
1.

Samochód pożarniczy marki JELCZ 315 004 o numerze rejestracyjnym BBI96EP, rok produkcji

1987r., będący na ewidencji środków trwałych Urzędu Gminy Boćki przekazać nieodpłatnie na rzecz
jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Andryjankach.
2.

Przekazanie samochodu pożarniczego, o którym mowa w ust. 1 nastąpi na podstawie protokołu

przekazania – przyjęcia.
3.

Ustala się wzór protokołu przekazania-przyjęcia jak w załączniku do niniejszego Zarządzenia.

4.

Czynności związane z przekazaniem - przyjęciem należy wykonać w terminie do 30 czerwca 2013r.
§ 2.

1.

Przekazujący zobowiązany jest do przygotowania pojazdu, o którym mowa w § 1 ust. 1 do

przekazania oraz rozliczenia zużycia stanu paliwa na dzień przekazania, a także przedłożenia dokumentów
(kart drogowych) do rozliczenia pracownikowi Urzędu Gminy Boćki.
2.

Przyjmujący zobowiązany jest do używania przyjętego pojazdu zgodnie z jego przeznaczeniem,

utrzymywania pojazdu w pełnej gotowości i sprawności technicznej, a także prowadzenia rozliczeń zużycia
paliwa według zasad uregulowanych odrębnie .
§ 3.
Protokół przekazania-przyjęcia należy sporządzić w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których otrzymują:
strona przekazująca, strona przyjmująca pojazd oraz jeden egzemplarz podlega przekazaniu Skarbnikowi
Gminy Boćki w celu wprowadzenia zmian w ewidencji środków trwałych Gminy Boćki.
§4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy
Stanisław Derehajło

Załącznik do Zarządzenia Nr 11/2013
Wójta Gminy Boćki
z dnia 04 czerwca 2013r.

PROTOKÓŁ
przekazania – przyjęcia środka trwałego
stanowiącego własność Gminy Boćki
sporządzony w dniu …................ 2013r .

Przedmiotem przekazania – przyjęcia jest samochód pożarniczy marki JELCZ 315 004 o numerze
rejestracyjnym BBI96EP, nr nadwozia 14795, który podlega nieodpłatnemu przekazaniu na rzecz jednostki
Ochotniczej Straży Pożarnej w Andryjankach, na podstawie Zarządzenia Nr 11/2013 Wójta Gminy Boćki
z dnia 04 czerwca 2013r.
Komisja w składzie:
1............................................................................................
2............................................................................................
3............................................................................................
4............................................................................................
Dokonała oględzin samochodu pożarniczego marki Jelcz o parametrach wymienionych jak wyżej
i stwierdziła co następuje :
1. Przebieg kilometrów z licznika ……………… km
2. Stan paliwa wykazany z rozliczenia kart drogowych …………. Litrów
3. Dowód rejestracyjny nr ………………
4. Termin następnego przeglądu technicznego …………………………….
5. Pojazd ubezpieczony do dnia …………………………………………….
6. Wyposażenie pojazdu
stanowi : ………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………...........
.............
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
7. Ogólny stan techniczny pojazdu:
……………………………………………………...................................................................................………
8.Inne ustalenia :
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………….......................................................................…………
Na tym protokół zakończono i podpisano:
Podpis i pieczęć Strony przyjmującej:

Podpis i pieczęć Strony przekazującej

……………………………………..

……………………………………….

…......................................................

………………………………………

