
UCHWAŁA NR .0V/2O15 
ZARZĄDU POWIATU ŁOWICKIEGO

z dnia ¿ 2 3  . czerwca 2015 r.

w sprawie przekazania składników rzeczowych majątku ruchomego 
Powiatowemu Zarządowi Dróg i Transportu w Łowiczu

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 595, zm. poz. 645; z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) 
Zarząd Powiatu Łowickiego uchwala, co następuje:

§1. Przekazuje się Powiatowemu Zarządowi Dróg i Transportu w Łowiczu, 
zwanemu dalej Przyjmującym, następujące składniki rzeczowe majątku ruchomego, 
stanowiące własność Powiatu Łowickiego, będące wyposażeniem Starostwa 
Powiatowego w Łowiczu i Powiatowego Urzędu Pracy w Łowiczu:

1) Samochód osobowy Skoda Octavia, rok produkcji 2005, nr rejestracyjny 
ELC 96CL, pojemność silnika 1600 cm3;

2) Samochód osobowy Volkswagen T-4, rok produkcji 2000, nr rejestracyjny 
ELC J620, pojemność silnika 2500 cm3;

3) Samochód osobowy Skoda 5J Fabia, rok produkcji 2012, nr rejestracyjny 
ELC 07002, pojemność silnika 1198 cm3

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

2. Przekazania składników rzeczowych majątku ruchomego dokonają 
Przekazujący:
1) Starostwo Powiatowego w Łowiczu w przypadku składników, o których mowa 
w § 1 pkt 1 i 2;
2) Powiatowy Urząd Pracy w Łowiczu w przypadku składnika, o którym mowa 
w §1 pkt 3.

3. Przyjmujący przyjmie do ewidencji księgowej przekazane środki trwałe, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.



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

§4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Łowickiemu i Dyrektorowi 
Powiatowego Urzędu Pracy w Łowiczu.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 2015 r.
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CZŁONKOWIE ZARZĄDU:
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1. Starosta Łowicki Krzysztof Figat

2. Wicestarosta Łowicki Grzegorz Bogucki

3. Członek Zarządu Jacek Chudy



Załącznik
do Uchwały Nr .hU. /2015 
Zarządu Powiatu Łowickiego 
z dnia . 52?. czerwca 2015 r.

WZÓR

Protokół zdawczo-odbiorczy 
sporządzony w Łowiczu 

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

Na podstawie § 2 ust. 1 Uchwały Nr ..... Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia
................w sprawie przekazania składników rzeczowych majątku ruchomego Powiatowemu
Zarządowi Dróg i Transportu w Łowiczu

Przekazujący - .............................reprezentowany przez........................................ przekazuje
a Przyjmujący -  Powiatowy Zarząd Dróg i Transportu w Łowiczu reprezentowany przez
................................................. przyjmuje następujący/ce* składnik/składniki* majątku
ruchomego:

1..................................................... (nazwa, rok produkcji, nr rejestracyjny, pojemność
silnika)

wraz z dokumentami:

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

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

^niewłaściwe wykreślić




