
ZARZĄDZENIE NR 174/FK/22 

BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY 

z dnia 30 grudnia 2022 r. 

 

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia instrukcji w sprawie gospodarki 

majątkiem trwałym i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Urzędzie Miasta 

Chełmży. 

 

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 1005, 1079 i 1561) oraz art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 

1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106 oraz z 2022 r. poz. 1488) 

zarządzam, co następuje:  

 

 

 § 1. W załączniku do zarządzenia Nr 125/FK/15 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 30 

września 2015 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym 

i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Urzędzie Miasta Chełmży, zmienionego 

zarządzeniem Nr 82/FK/16 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 23 czerwca 2016 r., 

zarządzeniem Nr 79a/FK/17 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 3 lipca 2017 r., zarządzeniem 

Nr 4/FK/19 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 8 stycznia 2019 r. i zarządzeniem Nr 

108/FK/20 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 13 lipca 2020 r., w § 1 dodaje się ust. 39a i 39b 

o treści: 

„39a. W przypadku pozostałych środków trwałych znajdujących się na terenie 

niestrzeżonym numer inwentarzowy oznaczony jest w następujący sposób: 

NS /Nr kolejny w ewidencji w danym roku/ dany rok  . 

39b. W przypadku pozostałych środków trwałych użyczonych od Kujawsko-Pomorskiego 

Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 

oznacza się je numerem ewidencyjnym z karty Przesunięcia Międzymagazynowego lub innego 

dokumentu poświadczającego przekazanie w użyczenie.”. 

 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Chełmży.  

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 

 

 



UZASADNIENIE 

do zarządzenia Nr 174/FK/22 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 30 grudnia 2022 r.                      

zmieniającego zarządzenie w sprawie wprowadzenia instrukcji w sprawie gospodarki 

majątkiem trwałym i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Urzędzie Miasta 

Chełmży. 

 

             Zarządzenie jest wydane w celu zaktualizowania Instrukcji w sprawie gospodarki 

majątkiem trwałym i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Urzędzie Miasta 

Chełmży.  

 

  

 

 
 

 


