WOIT GMINY

zARzĄDzENlE NR 52lL5
wÓlrł GMlNy ŁANIĘTA

Łanięta

z dnia 15 grudnia 2015 roku

w sprawie powolania komisji w celu przeprowadzenia likwidacji środka

trwałego.
Na podstawie art. 30 ust. 1- ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (t. j. 0z. U. z2015 r. poz.1515) Wójt gminy Łanięta zarządza, co
nastę puje:

§ 1. Powotuje się Komisję w niżej wymienionym składzie:

1. Wiktor Trzeciak - przewodniczący komisji

2, Paweł Jurkowski - członek komisji
3. Grzegorz Rybski - cztonek komisji

w celu likwidacji urządzeń zlikwidowanej stacji wodociągowej będących

własnościąGminy Łanięta na bazie Nadleśnictwa w Kutnie z/s w Chrośnie,
§ 2. Sprzedaż urządzeń ogłoszona została na portalu ogłoszeniowym

kutno.net.pl w dniu 14.07.2a§ roku.
§ 3. Podstawą wyceny urządzeń będą złożoneoferty prlez zainteresowanych.
§ 4. Komisja dokona analizy ztożonych ofert i przedstawi

Wójtowi gminy

propozycje likwidacji i sprzedaży sprzętu wymienionego w za|ączniku do
n in

§

iejszeg o zarządze

n

ia.

5.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania,

/

Protokoł
z dnia 15 grudnia 2015 roku z ustalenia wagi urządzeń będących własnością

gminy Łanięta ze zlikwidowanej stacji wodociągowej w Chrośnie.
1.Komisja w niżej wymienionym składzie dokonała ustalenia wagi urządzeń ze
zlikwidowanej stacji wodociągowej w Chrośnie poprze z ich zważenie oraz

odczyt na tablicy znamionowej 2 zbiorników typ F 12:
1,. Wiktor Trzeciak - przewodniczący

2. Pawet Jurkowski - członek
3, Grzegorz Rybski- członek

2. Urządzenia do sprzedaży:
]..

- nr fabryczny - 85737, rok produkcji 1994, waga typ F 12 - nr fabrycz ny * 85740, rok produkcji tgg4, waga na wodę - nr fabryczny 101 - waga - 7.380 kg.

Zbiornik typ F 12

2.Zbiornik
3. Zbigrnik

624 ke.
624 ks.

4. Rury stalowe o średnicy 100 mm, zawory przelotowe kulowe o średnicy 100
mm

-

waga

- 600

kg.

W/w komisja proponuje sprzedażw/w urządzen za cenę złomu użytkowego 9.22B kg x 1-,20 zł = t1,.073,60 zł. /słownie: jedenaście tysięcy, siedemdziesiąt
trzy zł.6a/100/.
Podp
1,.

2.
3.

