Zarzildzenie Nr 86/2020
W6jta Gminy Nowc Miasto
z dnia 28 grudoia 2020r.

w sprawie dokonania zmia"y It' Zarzqfizell;u N r 1512016 W6jta Gmb,y NOllie MiaslO
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z drua 8 marea 1990r.

(Dz. U. z 2020r. poz.7! 3)

zarz~dzam

0

samofZ<}d zie grninnym

co nast,puje:

§ I. W Zar14dzeniu Nr 25/20 16 W6jLa Gmioy Nowe Miasto z doia 27 kvvietn ia 20 16r. w sprawie
powolania stalej komisji lik vvidacyj nej w Urz~d zi e Gminy Nowe Miasto i ustalenia zasad
przeprowadzerua likwldacji maj')tku ruchomego, wpro wadza s i ~ zmian~ :

1. § 1. Pkt 1 otrzymuj e brzmienie:
" I. Katarzyna Maksiewicz - przewodnicz'!ca" .
§2. Zar2,)dzenie wchodzi W 'lycie z doiem podpi sania
lnformacji Publicznej Urz~du Gminy .

podJega publikacjj w Biu letynie

w()
SJuwamlr.

r

riusz Zalewstl

ZARZI\OZEN1E: NR 25/2016
WOJTA GM1NY NOWE: MIASTO
z dui8 27 kwietnia 2016 roku
w sprawie powolaoia stalej komisji likwidacyjotj w Ur7.~dzie GmiDY
Nowe Miasto i ustalenia z.asad pneprowad1.aoia likwidacji maj:ttku rucbomego

Na podst3wie art . 30 ust. 2 pkl 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

0

samol"'U}dzie gmirmym

(Dz. U. z 2016r poz.446), zarZ4dza si~ co naSlf1puje:

§ 1.

Powoluj~

si(( s laiCl komisjlf lik widacyjn<J do oceny, sprzedazy lub likwidacji skladnik6w

maj()tku ruchomego Urlf(du Gminy Nowe Miasto, zwanq dalej " komisjq", w sk ladzie:

\) Jadwiga Zieli!iska - przewodnicz<}ca,
2) Bozena Pawlak - zasl~pca przewodnicZ4cej
J) Wioleta Leszczynska - czlonek,

4) Agnieszka Jeglikowska - czlonek.

§ 2. UpowaZniam kornisjc; do przeprowadzania lik widacj i wszyslkich sklad nikow ruchomych
byd<}cyc h na stanie Urzydu Gminy Nowe Mias lo.

§ 3.1. Do zadan komisji naleiy oeena skladnik6w maj<)lku ruchomego, klore nie SCI
wyk orzystywane w realizacji zadan urzydu lub kt6re nie nadaj4

si~

do dalszego uiytku

ZARZI\DZENIE: NR 2S n016
WOJTA GMINY NOWE MIASTO
z dnia 27 kwietoia 2016 roku
w sprawie powolaoia stalej komisji likwidacyjnej w Urz~dzie Gntioy
Nowc Miasto i ustalenja 7..asad przeprowadzania likwidacji majJttku ruchomego

Na podstawie art . 30 us\.2 pkl 3 uSlawy z dnia 8 marca 1990 roku

(Dz. U. z 2016r poz,446),

§ I.

PowoJuj~

zarz~d za

0

sa morz<)dzie gmirmym

sil' co naSlI'Puje :

sic: sla l(J komisjty lik widacyj n<l do oceny, sprzedazy lub likwidacji skladnik6w

maj<ltku ruchomego

Urz~du

Gminy Nowe Miast o, zwanlJ dalej " komisj.(, w sk ladzie:

1) Jadwiga Zielinska - przewodniczflca,
2) Bozena Pawlak -

zasf~pca przewodnjcz~cej

3) Wioleta Leszczynska - cztonek,
4) Agnieszka Jeglikowska - czl onek.

§ 2. Upowai.niam

komisj~

do przeprowadzania likwidacji wszystkich skladnik6w ruchomych

blYd<Jcych na stanie UrzlYdu Gminy Nowe Mi aslo.

§ 3.1. Do zadan ko misji naleiy ocena skladnik6w maj"lku ruchomego, kl6re nie sq
wykorzyslywane w realizacji zadan urzC(du tub ktore nie nadajll siy do datszego utytku
ze wzglC(du na sian techniczny , zniszczenie tub ruemoi.noSC wspolpracy ze

sprz~tem

Iypowym

albo ktore posiadaj<J wady lub uszkodzenia. zagrai:ajq bezpieezenslW\t uzytkownik6w albo
sq technieznie przestarzale ezy utracily wartosc utytkow(J .
2. W szczegolnosci do zadan komisji nalety :
I) ocena i ustalanie stopnia zuiyeia sklad nik6w rnajt)tku, 0 klorym mowa w usC I,
2) przedkladanie W ojtowi Godny propozycji dOlyeZ4cych dalszego POS1trPowania z oce nionym
maj~tkiem,

3) dokonywanie fizyeznej likwidaeji, przekazywanie do ul ylizacji, przekazywanie do sprzedazy
lub do dalszego wykorzystywania przez inne podmioty.
3, Komisja wykonuje powi erzone jej zadania w skiadzie co najmniej 3 osobowym przy czym
w prneaeh komisji obowi(JZkowo uczeslniczy przewodnicz<Jcy lub zasHrpca przewodnicz'lcego.

§ 4. W pracach komisji na wniosek przewodnicUlcego maz.e uczestniczyc pracownik
prowadUJcy sprawy gos podarcze i obslugi zalrudniony w Urz~dzie Gminy Nowe Miasto.

§ S. USlalam

nas lypujllc ~ procedury posl~powania ;

I. Osoba brrdC}ca uzytkownikiem okres lonego skladnika maj'Jtku zglasza przewodnicz.qcemu
komisji w fonnie pise mnej (za l. Nr I do zarz'Jdzenia) polrzebrr przeprowadzenia likwidacji.
2.Komisja dokonuje oceny przydatnosci skladnik6w maj~tku zgloszonych do likwidacj i,
wnioskuje 0 likwidacjcy o raz wskazuje spos6b przep rowadzenia likwidacji lub uznaje,
i e wskazany sk lad nik nie podlega likwidacji i wskazuje spos6b zagospodarowani lego
skladnika.
3. Komisja ze swoich czynnosei sp o r~dz.a protok61, kt6ry przedstawia do zat wierdzenia
W6jlowi Gminy (zal. Nr 2 do zarUJdzenia).
4.Po zatwierdzeniu przez w6jta protokolu, rzeczowe skladniku

maj~lkowe

:

I) uznane za przydatne uzytkowo komi sja moie przekazac nieodplatni e w formie darowizny
jednoslkom o rganizacyj nym gminy lub pneznaczyc do sprzedaty wywiesz.ajllc na okres 15 dn i
oglosz.enie na tablicy oglosz.en urzydu,
2) nienadaj"ce

s i~

do zagospodarowania komisja przekazuje do skladowisk odpad6w

komunalnych lub dokonuje fi zycznego zniszczenia (kasacji) lub przek azuj e do ulylizacji
przez. wyspecjalizowane finn y.
4. Przed podj~ci em decyzji 0 likwidacji komisja mote Z3Z.'Jdac od osoby wnioskuj<}cej
o

likwidacj~.

przedsLawienia ekspertyzy/opinii rzeczoz.nawcy dOlycZ4cej danego skladnik a

ITllenl8 .

5. Przewodnicz~cy komisji zawiadamia uzytkownika zgJoszonego do lik widacj i maj"tku
o lerrninie i miejscu przeprowadzenia lik w idacji .
6. Z przeprowadzonych eZYMosei komisja sporz~dza w trzech (3) egzemplarzach protok61
(zal. Nr 3 do zarz"d zenia), kt6ry przedstawia w6jtowi do z.atwierdzenia.
7. Niezwlocznie po zakonczeniu czynnosci Iikwidacyjnych. nie pOzniej jednak nii w ci2Jgu
7 dni, przewodnicz&cy komisji pojednyrn (I) egzemplarzu prolokolu:
I) przek azuje osobie dysponuj(JCej sk ladnikiem maj"tku w celu aktualizacji ewidencji,
2)

prz.ekazuje pracownikowi

prowadz<tcemu

ewi dencjc;

ksi~gow'l

s rodk6w

trwalych

i pozostalyc h srodk 6w trwalych.
3) wl"cza do dokum entacji komi sji .

,

§ 6. Do Sprzc;lU ko mpute rowego przewaczonego do lik widacji wniosek z uzasadnieniem s klada
infomlalyk Urzydu Gminy.

§ 7. 1. Zatwierdzony protok6t komisji slano wi

podstaw~

do

zdj~c ia

z ewidencji

ksi~gowej

zlikwidowanych rzeczoYJ)'ch skbdnik6w maj(}tku.
2. Zabronione jest samowo]ne YJ)'rzucan ie

sprz~tu

WYPosai.enia biurowego przed

sporZ4dzeniern likwidacji .

§ 8. Wykonanie zacUJdzenia powierzam przewodnic14cemu komi sji.
§ 9. Zarza,dzenie wchodzi w zycie z dniem podpi sania .

!

lot Nr J
Do Zarz'!dzenia NT

WNIOSEK
z dnia . ... ........... ... .

a wylqczenie z uzytkowania i przeprowadzenie Jikwidacji nizej wymienionych sldadnik6w
majlltKu ruchomego blfd<jcego na stanie ................... .. ...... ........ ... .. .. .

J.p.

Nazwa srodka

NT

Lokalizacja

inwentarzowy

srodka

Uzasadnienie lik widacj i

,

Pod pis wnioskodawcy

Za l. Nr 2
do Zarutdzenia Nr
Stala Ko misja Likwidacyjna
w Urz~dz ie

Gminy Nowe Miasto
PROTOKOL

posiedzenia Komisji Likwidacyjnej dzialaj'lcej przy Urzc;:d zie Gmin y Nowe Miasto powolanej
ZarZl}dzeniem Nr ... W6jla Gminy Nowe Miaslo z dnia .,' .
Komi sja Likwidacyjna w skladzie :

I. ........ .. ........ .. . .

2... ... .. ..

3. . ..... .. .
4.................... .......... .

W dniu ... ....... ............ .... odbyla posiedzenie kt6rego (emalem bylo usta lenie sposobu

likwidacj i nizej wymienionych skladnik6w maj<ltku ruchomego byd1}cego na wyposaZeniu
Urzc;:du Gminy Nowe Miasto:
I . ... ... .. ... ... .. .. .. ..

2 .. ... .. .. .... .. .. .. . ..

3..

4 ... .
5...
Komisja proponuje nastlfpuj 'JCy spos6b likw idacji maj<J lku ruc ho mego:

Na tym prolok6t zakonczono i po odczytaniu podpisano :
I.) .. .. .. ..
2.) ......... ... ..... .. ............................. .
3.)

4 .) ............. .

Akceptujy - ..... ... .
(przewodniczqcy komisji inwenlaryz.acyjnej)

Zatwierdzam - ............................ .
(w6jt)

Zal. Nr 3

do Zarz'}dzenia Nr
Siaia Komisja Likwidacyj na
w Urzydzie Gminy Newe Miasto

PROTOKOL
z likwidacji skladnikow maj CJlku ruchomego ~d(Jcego na stanie Urz~du Gminy N owe Miasto
spon.(Jdzony dnia .. ...... .. , ... ... ....... ..... ... przez Komisjcr LikwidacyjnCJ w skladzie :
1. . . . . . . . . .

2... ... ..•.

3. ..... ... ....... .. ....... .. .... •...................
4.

W dniu ... .. ........ .... ......... .. .. odbyJa Sly fizyczna likwidacja nizej wymicnionych skladnikow
maj'ltku ruchomego :
I .... .. .

2.. .... . ..

3 ... ..

4 .. ..
Likwidacja naslCJpila poprzez (wskazac spos6b likwidacji poszczeg61n ych skladnik6w
maj~tku) :

Protok61 sporz'ldzono w trzechjednobrzmi'lcych egzemplarzach.
Na tym prolok6! zakonczono i po odczytaniu pod pisano :

I.) .... .. .. .
2.)

...

3.) . . ........... .
4.)
AkceplUj.y - . . ..
(przewodniczQcy komisji inwentaryzacyjn ej)

Zatwi erdzam - ............................ .
(w6jt)

