
Zarządzenie Nr 105/2016 
Burmistrza Bornego Sulinowa 

z dnia 9 grudnia 2016 r. 
 

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia likwidacji środków trwałych  
i pozostałych środków trwałych będących własnością Gminy Borne Sulinowo. 
 

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) w związku z § 12 Zarządzenia Nr 6/2016 
Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 13 stycznia 2016 r. w sprawie instrukcji 
gospodarowania majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności  
za powierzone mienie w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie zarządza się, co następuje: 
 

§ 1. Powołuje się komisję do przeprowadzenia likwidacji środków trwałych  
i pozostałych środków trwałych będących własnością Gminy Borne Sulinowo  
w następującym składzie: 
 

1) Anna Gałązka – Przewodnicząca Komisji, 
2) Dariusz Kalwat – Członek Komisji, 
3) Danuta Czyżewska – Członek Komisji. 

 
§ 2. 1. Zadaniem komisji jest dokonanie oceny przydatności, stopnia zniszczenia bądź 

wyeksploatowania środków trwałych lub pozostałych środków trwałych będących własnością 
Gminy Borne Sulinowo i dokonanie ich likwidacji, jeżeli stan środków trwałych tego 
wymaga. 
2. Zadania, o których mowa w ust. 1 komisja wykona w terminie od 09.12.2016 r.   
do 31.12.2017 r. 
3. Z przeprowadzonej likwidacji środków trwałych i pozostałych środków trwałych komisja 
sporządzi protokół likwidacji środków trwałych, którego wzór stanowi załącznik Nr 5  
do instrukcji gospodarowania majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad 
odpowiedzialności za powierzone mienie w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie. 
4. Po sporządzeniu protokołu likwidacji środków trwałych komisja przedstawi  
go niezwłocznie do zatwierdzenia Burmistrzowi Bornego Sulinowa. 
5. Po zatwierdzeniu protokołu likwidacji środków trwałych przez Burmistrza Bornego 
Sulinowa komisja przekaże protokół do Referatu Finansów i Budżetu. 
 

§ 3. Komisja działa w oparciu o zapisy instrukcji gospodarowania majątkiem trwałym, 
inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Urzędzie 
Miejskim w Bornem Sulinowie stanowiącej załącznik do Zarządzenia Nr 6/2016 Burmistrza 
Bornego Sulinowa z dnia 13 stycznia 2016 r. 
 

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Przewodniczącej komisji. 
 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.  


