
Zarządzenie Nr 16/2014 

Dyrektora Tarnowskiego Organizatora Komunalnego 

z dnia 20 sierpnia 2014 roku 
 

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia oceny stanu technicznego wiat 

autobusowych oraz przedstawienia ich przydatności do dalszego użytkowania 

 

               Na podstawie § 5 Statutu Tarnowskiego Organizatora Komunalnego stanowiącego 

załącznik do uchwały Nr XXVI/368/2012 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 27 września   

2012 r. w związku z udzielonym pełnomocnictwem z dnia 5 kwietnia 2013 r., zarządzam co 

następuje: 

 

§ 1. 

Powołuję Komisję do przeprowadzenia oceny stanu technicznego oraz przedstawienia 

przydatności do dalszego użytkowania wiat autobusowych: 

1) Nr inwentarzowy 8-806/6/196, usytuowanej na przystanku Nr ewidencyjny 524 

Tarnów, Mościckiego 08 – Buczka, 

2)  Nr inwentarzowy 8-806/6/231 usytuowanej na przystanku Nr ewidencyjny 608 

Tarnów, Wojska Polskiego 04 – Szkoła,  

w następującym składzie: 

       

Pan Wiesław Kozioł –  Przewodniczący Komisji,  

Pan Paweł Boruch  – Członek Komisji, 

Pani Monika Piwowarczyk – Sekretarz. 

 

§ 2. 

1. Komisja w terminie do 05 września 2014 roku dokona oględzin wiat o których mowa       

w § 1 i przedstawi ocenę ich stanu technicznego i stopnia zużycia. 

2. Z przeprowadzonych prac określonych w ust. 1, Komisja sporządzi protokół, w którym 

przedstawi również propozycje dalszego ich zagospodarowania. W razie zakwalifikowania 

wiat do kategorii majątku nie nadającego się do dalszego użytkowania, określi sposób ich 

likwidacji. 

3. Komisja sporządzi protokół w dwóch egzemplarzach – oryginał przeznaczony dla 

Komórki księgowo – finansowej, a kopia dla osoby materialnie odpowiedzialnej za środki 

trwałe tj. wiaty autobusowe. 

4. Protokół, o którym mowa w ust. 2 podlega zatwierdzeniu przez Dyrektora Tarnowskiego 

Organizatora Komunalnego i zobowiązuje osobę materialnie odpowiedzialną za środki 

trwałe do zastosowania się do ustaleń w nim zawartych. 

5. W przypadku zatwierdzenia wniosku o likwidację wiat autobusowych, nadzór nad 

fizycznym jej przeprowadzeniem powierzam przedmiotowej Komisji. 

 

§ 3. 

W razie likwidacji wiat autobusowych, protokół o którym mowa w § 2 ust. 2, będzie stanowił 

podstawę do wycofania środków trwałych z ewidencji księgowej. 

  

§ 4. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 


