ZARZĄDZENIE NR 2798/2009
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 7 grudnia 2009 r.
w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia ruchomego, tj. elementów systemu
elektronicznej identyfikacji tablic rejestracyjnych pojazdów samochodowych oraz
udzielenia nieodpłatnie sublicencji na korzystanie z Programu komputerowego – System
Zarządzania Danymi na rzecz StraŜy Miejskiej Miasta Krakowa.
Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3, art. 33 ust. 1 i ust. 3 i art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), zarządza się,
co następuje:

§1
1. Przekazuje się nieodpłatnie mienie ruchome, tj. elementy systemu elektronicznej
identyfikacji tablic rejestracyjnych pojazdów samochodowych o łącznej wartości
47.599,00 zł (słownie: czterdzieści siedem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć
złotych, 00/100), szczegółowo opisane w wykazie stanowiącym załącznik Nr 1
do niniejszego zarządzenia na rzecz StraŜy Miejskiej Miasta Krakowa z siedzibą przy
ul. Dobrego Pasterza 116, 31– 416 Kraków.
2. Udziela się nieodpłatnie sublicencji na korzystanie z Programu komputerowego – System
Zarządzania Danymi o wartości 3.500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych,
00/100), szczegółowo opisanego w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia przez
StraŜ Miejską Miasta Krakowa z siedzibą przy ul. Dobrego Pasterza 116, 31– 416
Kraków.
3. Wymieniony w ust. 1 – wykaz oraz w ust. 2 – Program komputerowy, stanowią
odpowiednio załączniki: Nr 1 i Nr 2 do niniejszego zarządzenia i są jego integralną
częścią.
4. Przekazanie, o którym mowa w ust. 1, nastąpi na podstawie dokumentów księgowych PT.

§2
Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Biura Infrastruktury Miasta, Dyrektorowi
Wydziału Obsługi Urzędu, Dyrektorowi Wydziału Informatyki oraz Komendantowi StraŜy
Miejskiej Miasta Krakowa.

§3

Traci moc zarządzenie Nr 2140/2009 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 2 października
2009 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia ruchomego na rzecz StraŜy Miejskiej
Miasta Krakowa.

§4
Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania.
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