ZARZĄDZENIE Nr 0151/68/2009
WÓJTA GMINY KRZYŻANOWICE – ORGANU WYKONAWCZEGO GMINY
z dnia 06.07.2009 r.

w

sprawie:

przekazania

sprzętu

na

rzecz

Zespołu

Szkół

Ogólnokształcących

w Krzyżanowicach.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póz. zm.)
Zarządzam, co następuje:
§1
1. Przekazuje się na rzecz Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Krzyżanowicach sprzęt
stanowiący wyposażenie gabinetu pedagoga szkolnego.
2. Przekazanie szczegółowe sprzętu nastąpi protokołem przekazania stanowiącym załacznik do
niniejszego zarządzenia.
§2
Nadzór nad wykonaniem nieniejszego zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Krzyżanowice.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Sprzęt został zakupiony z przeznaczeniem dla Zespołu Szkól Ogólnokształcących
w Krzyżanowicach zgodnie z ofertami złożonymi do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w ramach konkursu ofert programowych w celu realizacji zadań z zakresu profilaktyki
alkoholowej i zagospodarowania czasu wolnego dzieci, młodzieży i dorostych mieszkańców .
W celu prawidłowej ewidencji środków trwałych, sprzętu i wyposażenia dokunuje się przekazania
sprzętu dla instytucji faktycznie sprawującej nadzór i ponoszącej odpowiedzialnośc za stan i jakość
sprzętu.

Załącznik do Zarządzenia Nr 0151/68/2009
Wójta Gminy Krzyżanowice – Organu Wykonawczego
Gminy z dnia 06.07.2009 r.

PROTOKÓŁ

PRZEKAZANIA

W dniu 06.07.2009 r. komisja w następującym składzie:
1) Szczepanowska Beata

- Dyrektor ZSO Krzyżanowice

2) Nowak Sabina

- Pedagog szkolny ZSO Krzyżanowice

2) Cichoń Małgorzata

- Inspektor UG Krzyżanowice

3) Lamczyk Maksymilian

- Inspektor UG Krzyżanowice

dokonała przekazania dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Krzyżanowicach następującego
sprzętu stanowiącego wyposażenie gabinetu pedagoga szkolnego zakupionego przez Urząd Gminy
Krzyżanowice ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

1) szafka wysoka - 1 szt,
2) biurko - szafkowe sosna - 1 szt,
3) fotel DOBRANOCKA - 1 szt,
4) krzesło grafit z poduszką - 1 szt,
5) telefon CONNEX MT 1805 - 1 szt,
6) radiomagnetofon PHILIPS AZ 1101 - 1 szt,
7) wykładzina dywanowa - 6,15 mb,

Osobą odpowiedzialną za przekazany sprzęt jest Dyrektor szkoły pani Beata Szczepanowska.
Na tym protokół zakończono i podpisano.

1)

...........................................

3) ............................................

2)

...........................................

4) ...........................................

