Zarządzenie Nr 123/2008
Burmistrza Karczewa
z dnia 18 września 2008 roku
w sprawie ogłoszenia o sprzedaży składników majątku ruchomego.

Na podstawie art. 31 oraz art 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie
gminnym (Dz.U z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z póź. zm.) oraz art. 36 ust. 1 rozporządzenia z dnia
11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego
powierzonego jednostkom budżetowym, zakładom budżetowym i gospodarstwom pomocniczym
(Dz. U. Nr 191, poz. 1957) zarządzam co następuje:
§1
Samochód specjalny pożarniczy marki Jelcz o nr rej. WST 530C, rok produkcji 1976 jest nie
przydatny dla dalszej działalności Urzędu Miejskiego w Karczewie i zbyć ww. pojazd w drodze
ofertowej.
§2
Opis pojazdu stanowi Zał. Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
§3
Powołuję Pana Jarosława Stankiewicza jako osobę odpowiedzialną za kontakt z osobami
zainteresowanymi zakupem samochodu specjalnego pożarniczego marki Jelcz od Urzędu
Miejskiego.
§4
Zadaniem osoby o której mowa w § 3 jest zebranie ofert i przeprowadzenie sprzedaży pojazdu
zgodnie z protokołem wyceny sporządzonym przez Komisję.
§5
Do obowiązków w/w pracownika należy również zamieszczenia ogłoszenia w celu zebrania ofert
na tablicach informacyjnych na terenie miasta i gminy Karczew oraz publikacji w BIP Karczew.
Oferty należy składać w terminie 22.09.2008 - 30.09.2008 na BOM Urzędu Miejskiego
w Karczewie.
§6
Rozpatrzenie ofert nastąpi 3 października 2008r. Po pozytywnym zaopiniowaniu podania
pieniądze za uzyskany towar należy przesłać na konto Urzędu Miejskiego w Karczewie
BS 19 8023 0009 2001 0000 0723 0001 w tytule wpłaty - Kupno pojazdu.

§7
Wzór ogłoszenia stanowi Załącznik Nr 2.
§8
Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Spraw Obywatelskich Obronnych
i Zarządzania Kryzysowego.
§9
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Karczewa
Władysław Dariusz Łokietek

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 123/2008
Burmistrza Karczewa
z dnia 18.09.2008r.

Nr

Nazwa

1

Samochód specjalny pożarniczy
marki Jelcz o nr rej. WST 530C,
rok produkcji 1976

Uwagi
− na samochodzie stwierdzono brak zabudowy pożarniczej

Cena
2.200zł.

(kabina z ramą),
− samochód stoi na kołach wraz silnikiem (brak możliwości
uruchomienia silnika),
− powłoka lakiernicza kabiny na całej powierzchni pokryta
rdzą,
− rama samochodu skorodowana,
− ogumienie pojazdu zużyte,
− dziurawy zbiornik paliwa,
− brak akumulatorów,
− brak wyposażenia podstawowego w części dopuszczającego
samochód do ruchu (brak lusterek, tylnego oświetlenia itp.,)
− brak aktualnych badań technicznych (utrata ważności
03.09.2003r),
jedna tablica rejestracyjna.

W przypadku uzyskania informacji należy kontaktować się w dniach 22.09.2008 – 30.09.2008 r.
w
godz.
10-14
pod
numerem
telefonu
022
780-60-87
bądź
osobiście
z p.Jarosławem Stankiewiczem w Urzędzie Miejskim w Karczewie II piętro pokój nr 36

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 123/2008
Burmistrza Karczewa
z dnia 18.09.2008r.

OGŁOSZENIE
Mieszkańcy Gminy Karczew
Na podstawie Zarządzeniem Nr 123/2008 z dnia 18.09.2008r
Urząd Miejski w Karczewie zawiadamia, iż przystąpił do wyceny pojazdu znajdującego się na stanie
Urzędu:
Lp. Nazwa

Iloścć

Cena ustalona przez
komisję

Uwagi
− na samochodzie stwierdzono brak zabudowy
pożarniczej (kabina z ramą),
− samochód stoi na kołach wraz silnikiem (brak
możliwości uruchomienia silnika),
− powłoka lakiernicza kabiny na całej powierzchni

1

Samochód
specjalny
pożarniczy marki
Jelcz o nr rej.
WST 530C,
rok produkcji 1976

pokryta rdzą,
− rama samochodu skorodowana,

1 szt.

2.200,00zł

− ogumienie pojazdu zużyte,
− dziurawy zbiornik paliwa,
− brak akumulatorów,
− brak wyposażenia podstawowego w części
dopuszczającego samochód do ruchu (brak lusterek,
tylnego oświetlenia itp.,)
− brak aktualnych badań technicznych (utrata
ważności 03.09.2003r),
jedna tablica rejestracyjna.

W przypadku uzyskania informacji należy kontaktować się w dniach 22.09.2008 – 30.09.2008 r.
w
godz.
10-14
pod
numerem
telefonu
022
780-60-87
bądź
osobiście
z p.Jarosławem Stankiewiczem w Urzędzie Miejskim w Karczewie II piętro pokój nr 36

