Zarządzenie Nr 2516/2021
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 08 lipca 2021 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w formie bezprzetargowej węzła cieplnego na
rzecz Fortum Network Płock Sp. z o.o. oraz powołania doraźnej komisji ds. przeprowadzenia
negocjacji ceny składnika majątku.
Na podstawie: art. 30 ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z
2020r. Poz. 713, poz. 1378, z 2021r. poz. 1038), § 8 pkt 2 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka
nadanego Zarządzeniem Nr 1166/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie nadania
nadania Urzędowi Miasta Płocka Regulaminu organizacyjnego (zmienionego Zarządzeniem nr 1477/2020
Prezydenta Miasta Płocka z dnia 22.05.2020 r.,
nr 1801/2020 z dnia 30.09.2020r., nr 2288/21 z dnia
01.04.2021r. ) zarządzam co następuje:

§1
Przeznaczam do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, na rzecz Fortum Network Płock Sp.
z o.o. składnik majątku w postaci węzła cieplnego zlokalizowanego w budynku przy
ul.Tadeusza Kościuszki 24.

§2
Powołuję komisję ds. przeprowadzenia negocjacji ceny składnika majątku, zwaną dalej
Komisją w składzie:
1. Przewodniczący Komisji – Wojciech Petecki (WZN)
2. Członek Komisji – Adrian Cegliński (WPK)
3. Członek Komisji – Małgorzata Lisicka (WZN)

§3
Do zadań Komisji należy przeprowadzenie negocjacji ceny składnika majątku w postaci
węzła cieplnego zlokalizowanego w budynku przy ul.Tadeusza Kościuszki 24 przeznaczonego
do zbycia na rzecz firmy Fortum Network Płock Sp. z o.o..
§4
1. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący Komisji.
2. Ze swych prac Komisja sporządzi protokół uzgodnień, a następnie podpisany przez
wszystkich jej członków przedłoży Prezydentowi Miasta Płocka do zatwierdzenia.
3. Zatwierdzony protokół oznacza wyrażenie zgody na zbycie składnika majątku, o którym
mowa w § 1 niniejszego zarządzenia .

§5
Zobowiązuję członków Komisji do właściwego i rzetelnego prowadzenia działań
negocjacyjnych zmierzających do sprzedaży składnika majątku, o którym mowa w § 1
niniejszego zarządzenia.
§6
Wykonanie
zarządzenia
ds. Komunalnych.
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§7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Andrzej Nowakowski

