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UCHWAŁA NR t'&/i./2020
ZARZĄDU POWIATU ŁOWICKIEGO

z dnia A^- czerwca 2020 r.

w sprawie nieodpłatnego przekazania środka trwałego
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 (Dz. U. z 2020 r. póz. 920) Zarząd Powiatu Łowickiego uchwala, co następuje:

^\

.^\

§1.1. Przekazuje się Powiatowemu Zarządowi Dróg i Transportu w Łowiczu, zwanemu
dalej Przyjmującym, środek trwały przekazany nieodpłatnie przez Łódzkiego Wojewódzkiego
Inspektora Transportu Drogowego dla Powiatu Łowickiego - samochód marki FIAT
DUCATO, rok produkcji 2009, nr VIN: ZFA25000001667677, pojemność silnika 2999 cm3.

2. Środek trwały, o którym mowa w ust. l, przeznaczony jest do realizacji zadań
statutowych Przyjmującego.

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

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

§ 3. Przyjmujący zobowiązuje się do pokrywania we własnym zakresie wszystkich
kosztów związanych z eksploatacją przyjętego środka trwałego, a w szczególności kosztów
napraw, serwisów oraz kosztów amortyzacji.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Łowickiemu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Czlonkowi Zarządu:

ł. Starosta Łowicki Marcin Kosiarek

2. Wicestarosta Łowicki Piotr Malczyk

3. Członek Zarządu Janusz Michalak
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Załącznik
do Uchwały nr 4'b^ /2020
Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia ^-^ czerwca 2020r.

w

Protokół zdawczo - odbiorczy
sporządzony w Łowiczu

' dniu ...J.^...tl^^^...^Q^O..

zgodnie z § 2 ust. l Uchwały Nr /2020 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia
czerwca 2020 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania środka trwałego Powiatowemu
Zarządowi Dróg i Transportu w Łowiczu.

Przekazujący - Powiat Łowicki reprezentowany przez Starostę Łowickiego Marcina Kosiarka
przekazuje, a Przyjmujący - Powiatowy Zarząd Dróg i Transportu w Łowiczu reprezentowany
przez Dyrektora - Annę Gajek - Sarwa przyjmuje środek trwały:
samochód marki FIAT DUCATO, rok produkcji: 2009, nr nadwozia: ZFA25000001667677,
pojemność silnika: 2999 cm3, moc silnika: 116KW, przebieg pojazdu 192 951 km, komplet
kluczyków - l.
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