ZARZJ\DZENIE NR 25/2016
WOJTA GMINY NOWE MIASTO
z dnia 27 kwietnia 2016 roku
w sprawie powolania stalej komisji likwidacyjnej w Urz-rdzie Gminy
Nowe Miasto i ustalenia zasad przeprowadzania likwidacji maj~tku ruchomego

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

0 samorz~dzie

gminnym

(Oz. U. z 2016r poz.446) , zarz~dza siy co nastypuje :

§ 1. Powolujy siy
maj~tku

stal~

komisjy

likwidacyjn~

do oceny, sprzedazy lub likwidacji skladnik6w
zwan~

ruchomego Urzydu Gminy Nowe Miasto,

dalej

"komisj~",

w skladzie :

1) Jadwiga Zielinska - przewodnicz~ca,
2) Bozena Pawlak - zastypca przewodnicz~cej
3) Wioleta Leszczynska - czlonek,
4) Agnieszka Jeglikowska - czlonek.

§ 2. UpowaZniam komisjy do przeprowadzania likwidacji wszystkich skladnik6w ruchomych
byd~cych

na stanie Urzydu Gminy Nowe Miasto.

§ 3.1. Do zadan komisji nalezy ocena skladnik6w

maj~tku

ruchomego, kt6re nie

wykorzystywane w realizacji zadan urzydu lub kt6re nie

nadaj~

s~

siy do dalszego uzytku

ze wzglydu na stan techniczny, zniszczenie lub niemoznosc wsp6lpracy ze sprzytem typowym
albo kt6re
s~

posiadaj~

wady lub uszkodzenia,

zagraZaj~

technicznie przestarzale czy utracily wartosc

bezpieczenstwu uzytkownik6w albo

uzytkow~.

2. W szczeg6lnosci do zadan komisji nalezy :
1) ocena i ustalanie stopnia zuzycia skladnik6w

maj~tku, 0

kt6rym mowa w ust. 1,

2) przedkladanie W6jtowi Gminy propozycji dotycz~cych dalszego postypowania z ocenionym
maj~tkiem,

3) dokonywanie fizycznej likwidacji, przekazywanie do utylizacji, przekazywanie do sprzedazy
lub do dalszego wykorzystywania przez inne podmioty.
3. Komisja wykonuje powierzone jej zadania w skladzie co najmniej 3 osobowym przy czym
w pracach komisji

obowi~zkowo

uczestniczy przewodnicz~cy lub zastypca

przewodnicz~cego.

§ 4. W pracach komisj i na wniosek przewodniczqcego moze uczestniczyc pracownik
prowadzqcy sprawy gospodarcze i obslugi zatrudniony w Urzydzie Gminy Nowe Miasto.

§ 5. Ustalam nastypujqCq procedury postypowania :
1. Osoba bydqca uzytkownikiem okreslonego skladnika majqtku zglasza przewodniczqcemu
komisji w fonnie pisemnej ( zal. Nr 1 do zarzqdzenia) potrzeby przeprowadzenia likwidacji.
2.Komisja dokonuje oceny przydatnosci skladnik6w majqtku zgloszonych do likwidacji,
wnioskuje

0

likwidacjy oraz wskazuje spos6b przeprowadzenia likwidacji lub uznaje,

ze wskazany skladnik nie podlega likwidacji i wskazuje spos6b zagospodarowani tego
skladnika.
3. Komisja ze swoich czynnosci sporzqdza protok61, kt6ry przedstawia do zatwierdzenia
W6jtowi Gminy (zal. Nr 2 do zarzqdzenia).
4.Po zatwierdzeniu przez w6jta protokolu, rzeczowe skladniku majqtkowe :
1) uznane za przydatne uzytkowo komisja moze przekazac nieodplatnie w fonnie darowizny
jednostkom organizacyjnym gminy lub przeznaczyc do sprzedazy wywieszajqc na ok res 15 dni
ogloszenie na tablicy ogloszen urzydu,
2) nienadajqce siy do zagospodarowania komisja przekazuje do skladowisk odpad6w
komunalnych lub dokonuje fizycznego zniszczenia (kasacji) lub przekazuje do utylizacji
przez wyspecjalizowane finny.
4. Przed podjyciem decyzji

0

likwidacji komisja moze zazqdac od osoby wnioskujqcej

o likwidacjy, przedstawienia ekspertyzy/opinii rzeczoznawcy dotyczqcej danego skladnika
mlema.
5. Przewodniczqcy komisji zawiadamia uzytkownika zgloszonego do likwidacj i majqtku
o terminie i miejscu przeprowadzenia likwidacji.
6. Z przeprowadzonych czynnosci komisja sporzqdza w trzech (3) egzemplarzach protok61
(zal. Nr 3 do zarzqdzenia), kt6ry przedstawia w6jtowi do zatwierdzenia.
7. Niezwlocznie po zakonczeniu czynnosci likwidacyjnych, nie p6zniej jednak niz w ciqgu
7 dni, przewodniczqcy komisji po jednym (1) egzemplarzu protokolu :
1) przekazuje osobie dysponujqcej skladnikiem majqtku w celu aktualizacji ewidencji,
2) przekazuje pracownikowi

prowadzqcemu ewidencjy ksiygowq srodk6w trwalych

i pozostalych srodk6w trwalych,
3) wlqcza do dokumentacji komisji.

§ 6. Do sprzytu komputerowego przeznaczonego do likwidacji wniosek z uzasadnieniem sklada
informatyk Urzydu Gminy.

§ 7. 1. Zatwierdzony protok61 komisji stanowi podstawy do zdjycia z ewidencji ksiygowej
zlikwidowanych rzeczowych skladnik6w majqtku.
2. Zabronione jest samowolne wyrzucanie sprzytu

wyposazenia biurowego przed

sporzqdzeniem likwidacji.

§ 8. Wykonanie zarzqdzenia powierzam przewodniczqcemu komisji.
§ 9. Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

Zal. Nr I
Do Zarzqdzenia Nr

WNIOSEK
z dnia .................. .
o wy!qczenie z uzytkowania i przeprowadzenie likwidacj i nizej wymienionych sk!adnik6w
majqtku ruchomego bydqcego na stanie .......................................................................... .

l.p.

Nazwa srodka

Nr
inwentarzowy

Lokalizacja
srodka

Uzasadnienie likwidacji

Podpis wnioskodawcy

Zal. Nr 2
do Zarz(j.dzenia Nr
Stab Komisja Likwidacyjna
w Urzydzie Gminy Nowe Miasto

PROTOKOL
posiedzenia Komisji Likwidacyjnej dzialaj(j.cej przy Urzydzie Gminy Nowe Miasto powolanej
Zarz(j.dzeniem Nr ... W6jta Gminy Nowe Miasto z dnia ....
Komisja Likwidacyjna w skladzie :

1. . ................................................................. .
2...................................................................

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

W dniu ... ............ ......... .. odbyla posiedzenie kt6rego tematem bylo ustalenie sposobu
likwidacji nizej wymienionych skladnik6w majqtku ruchomego bydqcego na wyposateniu
Urzydu Gminy Nowe Miasto:

1.............. ..................................... .. .... .... .. ..... .. ......................................... .
2 ....................... . ...................................................................... . ................ .
3 ............................................................................................................... .

4........................................ ..... ... ................................... .. ...... ..... ............... .
5......................... .................. ...... ............. .. ................ .. ................. ... ........ . .
Komisja proponuje nastypujqcy spos6b likwidacji maj(j.tku ruchomego:

Na tym protok61 zakonczono i po odczytaniu podpisano :
1.) .............................................. ..... .

2.) .... . .......................................... ... .
3.) ............................ ..................... .
4.) ............................................ .
Akceptujy - .. ........ . .. . ..... .. .... .
(przewodniczllcy komisji inwentaryzacyjnej)

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

do

Zal. Nr 3
Nr

Zarz~dzenia

Stala Komisja Likwidacyjna
w Urzydzie Gminy Nowe Miasto

PROTOKOL
z likwidacji skladnikow maj~tku ruchomego byd~cego na stanie Urzydu Gminy Nowe Miasto
sporz~dzony dnia . ........... . . .. .... ..... .. ..... przez Komisjy Likwidacyjn~ w skladzie :
l.

. ...... . .... ... ..... .. ..... . ..... ......... ........ .. ... .

2. . ......... ............. . ..... .. ........................ .
3 . . . . ... .. . .... .. .. . ......... . .... . ........ ....... .... .. .
4 . ... . .. .... ...... .. .... . ..... .. ........... ... .. . .. .

W dniu .. . . . ........... ........ .. ..... odbyla siy fizyczna likwidacja nizej wymienionych skladnikow
maj~tku ruchomego :

1........ .... ..................... ...... ....... ...... ...... ....... .. ........ ......... ............ ............... .
2 .... . ............................... . ...... ... ... . ... . .......... .... . ... .... ..... .......................... . .. . .
3 . ..... .. ....... .. ....... . . . ...... . . . ....... . . . ...... .. ... . . . .......... . ...... . ..... .. .... . . ..... . ... . . . ..... . .. .
4 ... . .. ........ ......... ....... . .... .. .... .. . ... .. ... . ....... ....... . . ..... . ... .. ............ . ...... . ..... . ..... .

Likwidacja

nast~pila

poprzez (wskaza6 sposob likwidacji poszczegolnych skladnik6w

maj~tku):

Protok61

sporz~dzono

w trzech jednobrzmi~cych egzemplarzach.

Na tym protok61 zakoiiczono i po odczytaniu podpisano :
l.) . .. ...... .. ................. ......... .... .
2.) .... . .. . . . ....... . ................... .... .
3.)
4 .) ... . .. . ... . ... . ........ . .... . . .. .... . .. .

Akceptujy - .... . . ............ .. .... . . . .... .... .
(przewodnicz~cy

komisji inwentaryzacyjnej)

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

