
UCHWAŁA NR 104/15
ZARZĄDU POWIATU W STASZOWIE

z dnia 23 grudnia 2015 r.

w sprawie przekazania środka trwałego jednostce organizacyjnej powiatu staszowskiego – 
Zarządowi Dróg Powiatowych w Staszowie

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1445) Zarząd Powiatu w Staszowie, po rozpatrzeniu wniosku Dyrektora 
Zarządu Dróg Powiatowych w Staszowie z dnia 22.12.2015 r., uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przekazuje się nieodpłatnie na czas nieokreślony, do używania do celów służbowych - 
Zarządowi Dróg Powiatowych w Staszowie - samochód osobowy marki Volkswagen Passat, rok 
produkcji 2008, Nr nadwozia WVWZZZ3CZ9P057809, Nr rejestracyjny TSZ 01110, będący 
własnością Powiatu Staszowskiego.

2. Przekazania o którym mowa w ust.1 dokonuje się protokolarnie na podstawie protokołu 
zdawczo-odbiorczego, którego wzór stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu w Staszowie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu w Staszowie:

Przewodniczący Zarządu: Michał Skotnicki

Wicestarosta: Tomasz Fąfara

Członkowie Zarządu: Jerzy Chudy

Janusz Bąk

Adam Siekierski
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Załącznik 
do Uchwały Nr 104/15 
Zarządu Powiatu w Staszowie 
Z dnia 23 grudnia 2015 roku 

 

PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY  
 
 

sporządzony w zgodnie z §1 ust. 2 Uchwały Nr 104/15 Zarządu Powiatu w Staszowie 
z dnia 23 grudnia 2015 roku w sprawie przekazania środka trwałego jednostce 

organizacyjnej powiatu staszowskiego - Zarządowi Dróg Powiatowych w Staszowie 

 
 
Przekazujący:  Starostwo Powiatowe w Staszowie, Staszów ul. Piłsudskiego 7 
 
Przyjmujący:  Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie, Staszów ul. Drogowców 4 
 

Nieodpłatnemu przekazaniu podlega samochód osobowy: 

Nr rejestracyjny:    

Marka:     

Rok produkcji:    

Nr nadwozia:   

 

Wyposażenie przekazywane wraz z pojazdem:      
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Wskazanie licznika …………….. km,    

Stan paliwa  olej napędowy: ……………. l.  

    

Przekazywana dokumentacja dot. pojazdu: 

-  dowód rejestracyjny seria …… nr ……………….. , 

-  polisa ubezpieczenia komunikacyjnego (OC, AC i NNW) typ: ………. nr ………………. , 

-  potwierdzenie zawarcia  obowiązkowego ubezpieczenia  OC - druk   nr  ……………….. , 

-  książka pojazdu seria …… nr ……….. , instrukcja obsługi, inne: …………………………… 

 

Stan techniczny pojazdu  -  pojazd sprawny technicznie, 

przegląd techniczny ważny do dnia ………………………………. r.    

 

Przekazano …………….. kpl. kluczyków do pojazdu.   

Miejsce i data przekazania:  Staszów, dnia ………………………………… roku 

Protokół sporządzono w 2 egz. – po 1 dla każdej ze stron. 

 

Podpisy przedstawicieli stron: 

 

             (Przekazujący)                                                                             (Przejmujący) 
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Uzasadnienie

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Staszowie wnioskiem z dnia 22.12.2015 r. zwrócił się
do Zarządu Powiatu w Staszowie w sprawie przekazania samochodu osobowego marki VW Passat,
będącego własnością Powiatu Staszowskiego, wykorzystywanego dotychczas przez Starostwo
Powiatowe w Staszowie. Posiadanie samochodu o którym wyżej mowa, jest Zarządowi Dróg
Powiatowych w Staszowie niezbędne w realizacji zadań związanych z zarządzaniem drogami
powiatowymi. Użyczony pojazd zastąpi inny, który po długoletnim wykorzystaniu nie nadaje się
do dalszej eksploatacji.

Zarząd Powiatu w Staszowie, jako organ właściwy w sprawie gospodarowania mieniem
powiatu, podejmując niniejszą uchwałę uwzględnia potrzeby swojej jednostki organizacyjnej
w zakresie posiadania środka transportu, pomocnego w prawidłowej realizacji zadań statutowych
i racjonalizacji kosztów funkcjonowania jednostki.
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