
UCHWAŁA NR $R3 /2017 
ZARZĄDU POWIATU ŁOWICKIEGO
z dnia ...,/! 5 . .  ............ 2017 r.

w sprawie przekazania składnika rzeczowego majątku ruchomego 
Powiatowemu Zarządowi Dróg i Transportu w Łowiczu

N a podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym  (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1868) Zarząd Powiatu Łowickiego uchwala, 
co następuje:

§1. Przekazuje się Powiatowem u Zarządowi Dróg i Transportu w Łowiczu, 
zwanemu dalej Przyjmującym, następujący składnik rzeczowy majątku ruchomego, 
stanowiący własność Powiatu Łowickiego, będący wyposażeniem Starostwa 
Powiatowego w Łowiczu - samochód marki Volkswagen POLO, 
rok produkcji: 2002, nr rejestracyjny: M E046290, nr VIN: W VW ZZZ9NZ3D055314 
pojemność silnika 1198 om3.

§2. 1. Przekazanie dokonane zostanie na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego 
środka trwałego, którego wzór stanowi załącznik do uchwały.

2. Przyjm ujący przyjmie do ewidencji księgowej przekazany środek trwały, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§3. Przyjm ujący zobowiązuje się do:
1) utrzym ania przedm iotu przekazania w stanie stałej sprawności i używalności 
pod w zględem  technicznym , eksploatacyjnym i organizacyjnym;
2) pokrywania we własnym zakresie wszystkich kosztów związanych z eksploatacją 
przedm iotu przekazania, a w  szczególności kosztów napraw, serwisów oraz kosztów 
amortyzacji;
3) w ykorzystywania przedmiotu przekazania do realizacji swoich zadań, w tym 
do zabezpieczenia potrzeb transportowych Starostwa Powiatowego w  Łowiczu 
oraz powiatowych jednostek organizacyjnych.



§4. W ykonanie uchwały powierza się Staroście Łowickiemu. 

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

CZŁONKOWIE ZARZĄDU:

1. Starosta Łowicki K rzysztof Figat

2. W icestarosta Łowicki Grzegorz Bogucki

3. Członek Zarządu Jacek Chudy



Załącznik
do Uchwały Nr P Ô  /2017 
Zarządu Powiatu Łowickiego 
z dnia /$ . 2017 r.

Protokół zdawczo-odbiorczy 
sporządzony w Łowiczu 

w dniu.......................................

Na podstawie § 2 ust. 1 Uchwały N r ..... Zarządu Powiatu Łowickiego z d n ia ...................
w  sprawie przekazania składnika rzeczowego majątku ruchomego Powiatowemu Zarządowi 
Dróg i Transportu w Łowiczu

Przekazujący -  Starostwo Powiatowe w Łowiczu reprezentowane przez Starostę Łowickiego 
Krzysztofa Figata przekazuje a Przyjmujący — Powiatowy Zarząd Dróg i Transportu 
w Łowiczu reprezentowany przez Dyrektora Zenona Dąbrowskiego przyjmuje następujący 
składnik maj ątku ruchomego ;

1. Volkswagen POLO, 2002 r., ME046290, 1198 cm3 (nazwa, rok produkcji, 
nr rejestracyjny, pojemność silnika) 

wraz z dokumentami:
1. . . . TT-.-.'. . . . . .......

Przekazujący oświadcza, że przedmiot przekazania jest w stanie techniczno-użytkowym bardzo 
dobrym/dobnm/dostatecznym/złym*.

miejscowość, data i podpis Przyjmującego miejscowość, data i podpis Przekazującego

^niewłaściwe wykreślić




