
ZARZĄDZENIE NR W.120.6.2015 
WÓJTA GMINY PRZESMYKI

z dnia 23 kwietnia 2015 r.

w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej składników majątkowych będących w ewidencji  Urzędu Gminy w 
Przesmykach

Na podstawie art. 30 ust.1, art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r.  
poz. 594 z późn. zm.1)) oraz art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r., poz. 330 
z późn. zm.2)) zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję Komisję Likwidacyjną  składników majątkowych będących w ewidencji  Urzędu Gminy 
w Przesmykach w następującym składzie:

1. Marek Zalewski    - przewodniczący komisji,

2. Krzysztof Szaban   - zastępca przewodniczącego komisji,

3. Grażyna Paprocka  - członek komisji,

4. Elwira Czapska      - członek komisji

§ 2. Zadaniem Komisji Likwidacyjnej jest:

- ocena przydatności składników majątkowych, w przypadku trudności w dokonaniu kwalifikacji składnika majątku 
Komisja Likwidacyjna sygnalizuje Wójtowi Gminy Przesmyki konieczność zasięgnięcia opinii biegłego w 
odpowiednim zakresie.

- ustalenie sposobu likwidacji zgłoszonych do wycofania z dalszego użytkowania składników majątkowych,

- przeprowadzenie likwidacji zużytych składników majątkowych,

- w przypadku, gdy przedmiotem likwidacji jest sprzęt komputerowy, urządzenia, które podlegają utylizacji zgodnie 
z odrębnymi przepisami Komisja udziela zlecenia specjalistycznemu podmiotowi, celem utylizacji.

- sporządzenie protokołu likwidacyjnego .

§ 3. Komisja wykonuje powierzone jej zadania w składzie co najmniej trzyosobowym, przy czym w pracach 
Komisji obowiązkowo uczestniczy Przewodniczący Komisji lub Zastępca Przewodniczącego Komisji.

§ 4. Wzór wniosku w sprawie likwidacji składników majątkowych zawiera załącznik Nr 1 do niniejszego 
zarządzenia.

§ 5. Wzór protokołu likwidacyjnego zawiera załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Wykonanie zarządzenie powierza się przewodniczącemu komisji.

§ 7. Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 
i 1072

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz. 613 oraz z 2014 r. poz. 768, 1100 oraz 
z 2015 r. poz. 4
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Załącznik do Zarządzenia Nr 1.

Wójta Gminy Przesmyki

z dnia 23 kwietnia 2015 r.

Wójt Gminy Przesmyki

Wniosek
o likwidację składników majątkowych będących w ewidencji  Urzędu Gminy w Przesmykach

Wnioskuję o likwidację niżej wymienionych składników majątkowych:

Lp Nazwa majątku Jedn 
miary

lIość Cena jedn. Wartość Uzasadnienie 
powodu 
likwidacji)

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Podpis wnioskodawcy

1. ....................................................

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

3. ....................................................

4. ....................................................

Zatwierdzam likwidację

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

Podpis i pieczęć Wójta  Gminy
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Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr ....................

Wójta Gminy Przesmyki

z dnia 23 kwietnia 2015 r.

Protokół
z dnia .......................

Komisji Likwidacyjnej składników majątkowych będących w ewidencji  Urzędu Gminy w Przesmykach

Komisja w składzie :

1. ....................................................Przewodniczący komisji lub zastępca  przewodniczącego

2. .................................................... Członek komisji

3. .................................................... Członek komisji

w obecności osób materialnie odpowiedzialnych:

1. ....................................................

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

dokonała w dniu ......................... oględzin składników majątkowych ( wykaz w załączeniu ) i postanowiła co 
następuje:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Podpisy komisji:

1. ....................................................

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

3. ....................................................

Zatwierdzam likwidację

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

Podpis i pieczęć Wójta  Gminy
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