
Zarzadzenie Nr 'J)'5.JiJJO ~

Starosty Powiaty Nowodworskiego
A':J o: q{'\rQl}.

z dnia M~Uk.MJh'~.

w sprawie likwidacji gospodarstwa pomocniczego pod nazwa " Powiatowy Osrodek

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej".

Na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorzadzie

powiatowym ( Dz. U. 2001 Nr 142 poz. 1592 z pózno zm.), art. 27 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 30

czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. 2005 Nr 249 poz. 2104 z pózno zm.),

w zwiazku z Uchwala Nr A~9. Zarzadu Powiatu Nowodworskiego z dnia A.~h·.~w.l.~Wsprawie
wyrazenia zgody na likwidacje gospodarstwa pomocniczego pn. " Powiatowy Osrodek

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej ", zarzadzam, co nastepuje:

§ 1

Likwiduje sie z dniem dzialajace przy Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze

Mazowieckim gospodarstwo pomocnicze pod nazwa " Powiatowy Osrodek Dokumentacji

Geodezyjnej i Kartograficznej ".

§2

Z dniem zadania likwidowanego gospodarstwa pomocniczego przejmuje Starostwo

Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim.

§ 3

Skladniki majatkowe, naleznosci i zobowiazania likwidowanego gospodarstwa pomOCnIczego

przejmuje z dniem likwidacji Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim.

§4

Pracownicy zatrudnieni w gospodarstwie pomocniczym wedlug stanu na dzien staja

sie z dniem pracownikami Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim na

podstawie art. 23 ( 1 ) Kodeksu pracy.

§ 5

Czynnosci zwiazane z likwidacja gospodarstwa pomocniczego wykonuje .

§6

Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.
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Uchwala Nr .:L59.1.Z.Q.Q.6.

Zarzadu Powiatu Nowodworskiego

z dnia ...J.5...lim~a ..?P08 r •

w sprawie wyrazenia zgody na likwidacje gospodarstwa pomocniczego pod nazwa

" Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej".

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorzadzie

powiatowym (Dz. U. 2001 Nr 142 poz. 1592 z pózno zm.) w zwiazku z art. 27 ust. 1 pkt 2

ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2005 Nr 249 poz. 2104

z pózno zm.) Zarzad Powiatu Nowodworskiego uchwala, co nastepuje:

§1

Wyraza sie zgode na likwidacje gospodarstwa pomocniczego pod nazwa Powiatowy Osrodek

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej z dniem 31.12.2008 r.

§2

Wykonanie uchwaly powierza sie Staroscie Powiatu Nowodworskiego.

§3

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia.


