
UCHWAŁA Nr XLII/429/14 

RADY GMINY ZŁOTÓW 

z dnia 27 lutego 2014 r.  
 

w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr III/22/06 Rady Gminy Złotów z dnia 

21 grudnia 2006 r. w sprawie przekazania w użytkowanie mienia komunalnego służącego do 

wykonywania zadań własnych gminy obejmujących sprawy wodociągów 

i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)  

uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. W uchwale Nr III/22/06 Rady Gminy Złotów z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie 

przekazania w użytkowanie mienia komunalnego służącego do wykonywania zadań własnych 

gminy obejmujących sprawy wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania          

i oczyszczania ścieków komunalnych zmienionej uchwałami: Nr XII/93/07 z dnia 27 

września 2007 r., Nr XLI/371/10 z dnia 25 marca 2010 r., Nr XLVIII/455/10 z dnia 28 

października 2010 r., Nr XVI/173/12 z dnia 26 stycznia 2012 r. oraz Nr XXVIII/296/13 z dnia 

31 stycznia 2013 r. wprowadza się następujące zmiany: 

 

1.1. W załączniku Nr 1 do w/w uchwały zmianie podlega pozycja: 

 

Określenie Ilość 
Data przyjęcia 

do użytkowania 

Wartość 
inwentarzowa 

brutto 
2 3 4 5 

Sieć wodociągowa Bługowo-Wybudowanie et. 
I PCV Ø 110,  PE Ø 40 

L 4.052 
L 202; szt. 7 

29.12.2006 174.587,52 

zmiana: - - + 1.830,00 

po zmianie:    

Sieć wodociągowa Bługowo-Wybudowanie et. 
I PCV Ø 110,  PE Ø 40 

L 4.052 
L 202; szt. 7 

29.12.2006 176 417,52 

 

 

1.2. W załączniku Nr 2 do w/w uchwały wykreśleniu podlegają pozycje:  

 

Lp. Określenie 
Data przyjęcia 

do użytkowania 

Wartość 
inwentarzowa 

brutto 
1 2 3 4 

5 
Zestaw przenośny dla inkasenta – system rozliczający 

sprzedaż wody oraz odbiór ścieków  
– „Inkasent” 

01.02.2002 r. 5.505,72 

6 
Zestaw przenośny dla inkasenta – system rozliczający 

sprzedaż wody oraz odbiór ścieków „Inkasent” 
01.02.2002 r. 5.515,42 

 Wartość ogółem przed zmianą: x 88 286,60 

 Wartość ogółem po zmianie: x 77 265,46 

 



1.3. W załączniku Nr 3 do w/w uchwały wykreśleniu podlega pozycja: 

 

Lp. Określenie 
Ilość 
sztuk 

Data przyjęcia do 
użytkowania 

Wartość 
inwentarzowa 

brutto 
1 2 3 4 5 

13 Pompa zatapialna KP 250-A1/220V 1 20.06.2002 r. 533,70 

   Ogółem stan przed wykreśleniem:   3 701,27 

   Ogółem stan po wykreśleniu:   3 167,57 

 

 

1.4. W załączniku Nr 4 do w/w uchwały wykreśleniu podlegają pozycje:  

 

Lp. Określenie 
Data przyjęcia  

do użytkowania 
Wartość inwentarzowa 

brutto 

1 2 3 4 

2 Program komputerowy „Inkasent „ 01.02.2002 r. 1.773,00 

3 Program komputerowy „Inkasent „ 01.02.2002 r. 1.072,00 

 Wartość ogółem przed zmianą: x 9 845,00 

 Wartość ogółem po zmianie: x 7 000,00 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Złotów. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie  

do uchwały Nr XLII/429/14 

RADY GMINY ZŁOTÓW 

z dnia 27 lutego 2014 r.  

 
w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr III/22/06 Rady Gminy Złotów z dnia 

21 grudnia 2006 r. w sprawie przekazania w użytkowanie mienia komunalnego 

służącego do wykonywania zadań własnych gminy obejmujących sprawy wodociągów 

i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych 

 

 
Zmiana wartości składnika mienia komunalnego (zał. nr 1) pn. „Sieć wodociągowa 

Bługowo-Wybudowanie et. I PCV Ø 110,  PE Ø 40” wynika ze zwiększenia wartości tej 
inwestycji o wysokość nakładów związanych z pełnieniem nadzoru budowlanego zgodnie z 
dowodem OT nr 1/2007 z dn. 28.02.2007 r. Wartość zwiększenia w/w obiektu inżynierii lądowej 
i wodnej była dotychczas ujęta w umowie użyczenia zawartej w dniu 31 grudnia 2010 r. (umowa 
ta uległa wygaśnięciu).  

Zmiany w załącznikach nr 2-4 wprowadzono zgodnie z wnioskiem Zakładu 

Wodociągów i Kanalizacji Gminy Złotów Sp. z o.o. w Złotowie z dnia 23 stycznia 2014 r.  

Uzasadnieniem zwrotu w/w składników majątku jest konieczność wymiany zestawu dla 

inkasenta w związku z przejściem programów obsługujących działalność spółki na system 

Windows. 

 

 

 

 

 


