
          

UCHWAŁA NR XVIII/135/2016 

Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim 

z dnia 29 czerwca 2016 r. 

 

 

w sprawie przyjęcia nieodpłatnie majątku ruchomego  

 

Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach 

jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 198) oraz art. 12 pkt 11 ustawy 

z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 814), uchwala 

się:  

§ 1. 

Powiat Nowodworski przejmuje od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego  

w Powiecie Nowodworskim majątek ruchomy: samochód osobowy marki Skoda Fabia rok 

produkcji 2006.  

§ 2. 

Przekazanie pojazdu nastąpi protokołem zdawczo - odbiorczym zgodnie z § 38 ust. 6  

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu 

gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są 

jednostki budżetowe (Dz.U Nr 114, poz. 761).  

 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.  

 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

                                                                             Przewodniczący Rady 

                                                                               (-) 

                                                                                  Jacek Gross 

 

 



 

 

UZASADNIENIE 

 

W myśl § 38 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie 

sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który 

wyposażone są jednostki budżetowe (Dz.U nr 114, poz. 761), Zarząd Powiatu w Nowym 

Dworze Gdańskim wystąpił do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Powiecie 

Nowodworskim o nieodpłatne przekazanie Powiatowi Nowodworskiemu z siedzibą  

w Nowym Dworze Gdańskim samochodu osobowego marki Skoda Fabia rok produkcji 2006 

(w który miałaby być uposażona powiatowa jednostka organizacyjna – Powiatowy Urząd 

Pracy w Nowym Dworze Gdańskim).  

PINB pismem z dnia 10.06.2016 r. przychylił się do wniosku Zarządu Powiatu.  Tak 

więc, kolejnym krokiem procedury jest przejęcie nieodpłatne majątku ruchomego na rzecz 

Powiatu Nowodworskiego, stąd przedstawiony Radzie Powiatu niniejszy projekt uchwały.  

Należy nadmienić, że dokument ten jest spójny z przyjętą przez Radę Powiatu  

w Nowym Dworze Gdańskim Strategią Rozwoju Powiatu Nowodworskiego – 6.2. Obszar 

priorytetowy KAPITAŁ LUDZKI I SPOŁECZNY (P2), cel operacyjny CO.2.1.1.  

 

                                                                              Przewodniczący Rady 

                                                                               (-) 

                                                                                  Jacek Gross 

 


