UCHWALANR 134/2011
ZARZ^DU POWIATU W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
z dnia 18 pazdziernika 2011 roku
w sprawie upowaznienia kierownikow jednostek organizacyjnych powiatu do gospodarowania
mieniem powiatu hedacvm na wyposazeniu wlasciwych jednostek organizacyjnych
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3, art. 33, art. 48 ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorzajdzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z pozn. zm.)
ZarKid Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim
uchwala, co nastgpuje:

§ 1. Upowaznia sic:

1. Dyrektora Zespolu Szkol Rolnicze Centrum Ksztalcenia Ustawicznego im. Andrzeja
Frycza Modrzewskiego w Wolborzu
2. Dyrektora Zespolu Szkol Ponadgimnazjalnych im. Wladyslawa Stanislawa Reymonta
w Szydlowie
3. Dyrektora Zespoiu Szkol Ponadgimnazjalnych w Sulejowie

4. Dyrektora Zespolu Szkol Rolniczych im. Juliusza Poniatowskiego w Czarnocinie
5. Dyrektora

Zespolu

Szkol

Rolniczych

Centrum

Ksztalcenia

Praktycznego

im. Wincentego Witosa w Bujnach
6. Dyrektora Domu Dziecka w Sulejowie
7. Dyrektora Domu Pomocy Spolecznej w Lochynsku
8. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim
9. Dyrektora Zarza^du Drog Powiatowych w Piotrkowie Trybunalskim
10. Dyrektora Powiatowego Urz^du Pracy w Piotrkowie Trybunalskim

do gospodarowania i zwyklego zarzajdu mieniem powiatu stanowia^cym wyposazenie wlasciwej
jednostki, a sluza_cym do wykonywania statutowych zadari.
§ 2. Upowaznia si? kierownikow jednostek organizacyjnych powiatu do skladania
w imieniu Zarza^du Powiatu jednoosobowo oswiadczeh woli w zakresie zwyklego zarza^du mieniem,
o ktorym mowa w § 1.
§ 3.1.

Kierownicy jednostek organizacyjnych zarza_dzaja^cy mieniem sq. obowiazani

do zachowania szczegolnej starannosci przy wykonywaniu tego zarzajdu.
2. Kierownicy jednostek organizacyjnych w zakresie gospodarowania mieniem powiatu
stanowia^cym wyposazenie

wlasciwej jednostki organizacyjnej, zobowiazani sa^ stosowac

obowia^zuj^ce przepisy, a w szczegolnosci:
-

ustaw? z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (t.j. Dz. U. z 2009 r, Nr 152, poz. 1223
z pozn. zm.),

-

ustaw? z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.),

-

ustaw? z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osob prawnych (t. j. Dz. U.
z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.),

-

rozporzajdzenie Rady Ministrow z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie Klasyfikacji Srodkdw
Trwalych (KST) (Dz. U. Nr 242, poz. 1622).
3. Upowaznia si? kierownikow jednostek organizacyjnych Powiatu Piotrkowskiego

do gospodarowania i rozporzajdzania skladnikami maja^tku ruchomego b?da_cego na wyposazeniu
jednostek o wartosci do 7.000

zl (stownie: siedem tysi^cy zlotych) na zasadach i w trybie

okreslonym w rozporz^dzeniu Rady Ministrow z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu
gospodarowania skladnikami rzeczowymi majajtku ruchomego, w ktory wyposazone sa^ jednostki
budzetowe (Dz. U. Nr 114, poz. 761).
§ 4. Traci moc uchwala Nr 16 Zarzajdu Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia
9 kwietnia 2001 r. w sprawie upowaznienia Kierownikow jednostek organizacyjnych powiatu do
gospodarowania

mieniem

powiatu

b$dq.cym

na

wyposazeniu

wlasciwych

jednostek

organizacyjnych, zmieniona uchwata^ Nr 305/2006 Zarzajdu Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim
z dnia 19 czerwca 2006 roku, zmieniona uchwala^ Nr 97/2008 Zarzajdu Powiatu w Piotrkowie
Trybunalskim z dnia 11 stycznia 2008 roku.
§ 5. Wykonanie uchwaly powierza si§ kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu
Piotikowskiego.
§ 6. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia.
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