
Zarządzenie Nr 546/2010
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 27 grudnia 2010 r.

w  sprawie  przekazania  środków  trwałych  jednostkom  organizacyjnym  Miasta  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 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.  1591 z późn. zm.),  w związku z zarządzeniem Prezydenta 
Miasta  Kalisza  Nr  534/2008  z  dnia  31  grudnia  2008  r.  wprowadzającym  „Politykę 
Rachunkowości Urzędu Miejskiego w Kaliszu” (z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Postanawia się przekazać jednostkom organizacyjnym Miasta Kalisza na ewidencję księgową 
oraz  w  nadzór  środki  trwałe  o  łącznej  wartości  początkowej  437.209,33  zł,  zgodnie 
z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

1. Nadzór  nad  wykonaniem  zarządzenia  powierza  się  właściwemu  merytorycznie 
Wiceprezydentowi Miasta Kalisza.

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarowania Mieniem, 
Dyrektorowi  Centrum  Kształcenia  Ustawicznego  w  Kaliszu,  Dyrektorowi  I  Liceum 
Ogólnokształcącego  w Kaliszu,  Dyrektorowi  Zespołu  Szkolno -  Przedszkolnego Nr 2 
w Kaliszu,  Dyrektorowi  Ośrodka  Sportu,  Rehabilitacji  i  Rekreacji  w  Kaliszu, 
Dyrektorowi Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu, przy udziale Skarbnika Miasta.

§ 3.

Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Uzasadnienie
do zarządzenia Nr 546/2010
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 27 grudnia 2010 r.

w  sprawie  przekazania  środków  trwałych  jednostkom  organizacyjnym  Miasta  w  celu 
sprawowania nadzoru nad dalszą eksploatacją tego majątku.

Wymienione w zarządzeniu środki trwałe zostały przyjęte na ewidencję księgową Miasta na 
podstawie  dowodów  OT  wystawionych  po  zakończeniu  i  rozliczeniu  inwestycji 
finansowanych z budżetu Miasta Kalisza.
W  celu  zapewnienia  właściwego  nadzoru  nad  mieniem  komunalnym  i  prawidłowej 
eksploatacji  tego  mienia,  przekazuje  się  z  przedmiotowe  środki  trwałe  merytorycznym 
jednostkom organizacyjnym Miasta na ewidencję oraz w nadzór w celu korzystania w swojej 
działalności.
Wobec powyższego wydanie niniejszego zarządzenia jest uzasadnione.
Podjęcie zarządzenia w sprawie przekazania środków trwałych zgodne jest z instrukcją obiegu 
i kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Miejskim w Kaliszu.


