ZARZĄDZENIE NR 48/2018
WÓJTA GMINY KLUCZEWSKO
z dnia 8 listopada 2018r.

w sprawie przekazania środka trwałego stanowiącego własność Gminy Kluczewsko.
Na podstawie art. 30 ust.1. i ust.2 , pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 994) zarządzam co następuje:
§ 1.
1.Samochód pożarniczy marki VOLKSWAGEN o numerze rejestracyjnym TLW SK32
model LT 35 nr identyfikacyjny MV1ZZZ2DZ2H016811, będący na ewidencji środków
trwałych Gminy Kluczewsko w użytkowaniu Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w
Pilczycy , przekazać w nieodpłatne użytkowanie dla Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w
Ciemiętnikach.
2.Przekazanie samochodu pożarniczego, o którym mowa w ust.1 nastąpi na podstawie
protokołu przekazania – przyjęcia, sporządzonego komisyjnie w następującym składzie
osobowym:
1) Renata Jachna - przedstawiciel Urzędu Gminy w Kluczewsku,
2) Kamil Kluska - Naczelnik OSP w Pilczycy jako strona przekazująca
3) Andrzej Suliga - Naczelnik OSP w Ciemiętnikach jako strona przyjmująca.
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
listopada 2018r.
§ 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 przedstawicielowi Urzędu
Gminy wymienionemu w § 1 ust.2, pkt 2.
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 Kluczewsko w celu wprowadzenia zmian
w ewidencji środków trwałych Gminy Kluczewsko .
§ 4.
Wykonanie niniejszego Zarządzenia powierzam inspektorowi ds. obrony cywilnej, kultury i
Promocji w Urzędzie Gminy Kluczewsko
§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego wydania.

