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Zarządu  Powiatu  w  PułtuskuZarządu  Powiatu  w  Pułtusku

z dnia 22 września 2010r. z dnia 22 września 2010r. 

w sprawie:  przeprowadzenia   inwentaryzacji  inwestycji  pn.  Budowa szpitalaw sprawie:  przeprowadzenia   inwentaryzacji  inwestycji  pn.  Budowa szpitala

w Pułtusku w Pułtusku 

  

Na  podstawie  art.  32  ust.  2  pkt  3  ustawy  z  dnia  5  czerwca  1998r.

o  samorządzie  powiatowym (j.t.  Dz.U.  z  2001r.  nr  142  poz.  1592  ze  zm.)

w związku §65 ust. 1 Statutu Powiatu Pułtuskiego stanowiącego załącznik do

uchwały nr XXXIX/293/10 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 czerwca 2010r.

w  sprawie  Statutu  Powiatu  Pułtuskiego  (Dz.  Urz.  Woj.  Maz.  nr  158

poz.  3904)  oraz  rozporządzenia  Rady  Ministrów  z  dnia  30  grudnia  1999r.

w sprawie Klasyfikacji  Środków Trwałych (Dz.U. Nr 112 poz.  1317 ze zm.)

Zarząd Powiatu w Pułtusku uchwala, co następuje:

§1.

1. Przeprowadzić  inwentaryzację  inwestycji  pn.  Budowa Szpitala  w Pułtusku

metodą weryfikacji, według stanu na dzień 20 października 2010r.

2. Inwentaryzacja,  o  której  mowa  w  ust.  1,  zostanie  przeprowadzona

z  wyodrębnieniem  nakładów  na  poszczególne  budynki,  budowle,  obiekty

inżynierii  lądowej,  maszyny i  urządzenia  techniczne,   celem sporządzenia

protokołu  zdawczo  –  odbiorczego  przekazania  inwestycji  w  użytkowanie

Samodzielnemu  Publicznemu  Zakładowi  Opieki  Zdrowotnej  w  Pułtusku.

Inwentaryzacja  zostanie  przeprowadzona  zgodnie  z rozporządzeniem Rady

Ministrów  z  dnia  30  grudnia  1999r.  w  sprawie  Klasyfikacji  Środków

Trwałych (Dz.U. Nr 112 poz. 1317 ze zm.).

§2.

Termin rozpoczęcia  inwentaryzacji,  o której  mowa w §1 ustala  się  na dzień

21 października 2010r., a zakończenia na dzień 5 listopada 2010r. 

§3.

1. Inwentaryzację , o której mowa w §1,  przeprowadzi Komisja w składzie:



a) Marianna Permanicka - Przewodniczący

b) Marta Borczyńska - członek

c) Monika Wojtczak – członek

d) Joanna Golatowska – członek 

e) Paweł Mroczkowski – członek 

f) Krzysztof Mendalka - członek

2. Zgodnie z umową nr 34/2006 z dnia 28 kwietnia 2006r. wraz z aneksami od

nr  1-4,  zobowiązuje  się  do  współpracy  z  Komisją  Inwetaryzacyjną

Wojewódzkie  Przedsiębiorstwo  Usług  Inwestycyjnych  w  Ciechanowie,

odpowiedzialne za końcowe rozliczenie inwestycji, w osobach:

a) Zbigniew  Mikołajczak  Prezes  Wojewódzkiego  Przedsiębiorstwa

Usług Inwestycyjnych w Ciechanowie 

b) inspektorzy branżowi wyznaczeni  przez Prezesa Wojewódzkiego

Przedsiębiorstwa  Usług  Inwestycyjnych  w  Ciechanowie,

nadzorujący inwestycję. 

3.  Przedstawiciele  Inwestora  Zastępczego  udzielają  pisemnych  informacji  i

wyjaśnień niezbędnych do przeprowadzenia inwentaryzacji, uczestniczą w razie

potrzeby  w  pracach  Komisji  Inwentaryzacyjnej  oraz  podpisują  protokół  z

przeprowadzonej inwentaryzacji.  

§4.

Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej:

a) określa  szczegółowe  zasady  i  sposób  wykonania  czynności

inwetaryzacyjnych,

b) organizuje pracę przygotowawcze  i przebieg inwentaryzacji,

c) kontroluje pod względem formalnym dokumenty z inwentaryzacji,

d) ustala wyniki inwentaryzacji oraz przedstawia wnioski z inwentaryzacji. 

§5.

Inwentaryzacja, o której mowa w §1 będzie podstawą sporządzenia protokołu

zdawczo – odbiorczego przekazania inwestycji w użytkowanie Samodzielnemu

Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Pułtusku 



§6.

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Pułtuskiemu

§7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

1. Andrzej Dolecki ...................................................

2. Witold Saracyn .....................................................

3. Wiesław Cienkowski ...........................................

4. Zbigniew Szczepanik ...........................................

5. Edward Wroniewski ...........................................


