
Zarządzenie Nr  44/2016 
Burmistrza Bornego Sulinowa  

z dnia 21 kwietnia 2016 r. 
w sprawie powołania Komisji ds. wyceny gruntów Gminy Borne Sulinowo dla celów 
inwentaryzacji składników majątku Gminy Borne Sulinowo  
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 28 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o 
rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 
 

§ 1. Powołuje się spośród pracowników Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie 
Komisję ds. wyceny gruntów Gminy Borne Sulinowo, zwaną dalej „Komisją", dla celów 
inwentaryzacji składników majątku Gminy Borne Sulinowo. 

§ 2. Komisja będzie działała w składzie: 
1) Przewodniczący -   Aneta Lisowska    
2) Członek                      -   Lucyna Dolińska    
3) Członek                            -   Izabela Michalak  
4) Członek                            -   Szymon Kruk   
5) Członek                           -   Olkowski Krzysztof   

 
§ 3. 1. Komisja dokona szacunkowej wyceny gruntów, dróg i innych nieruchomości ujętych w gminnym zasobie nieruchomości, lamp oświetlenia drogowego tradycyjnych oraz LED, a także kanalizacji deszczowej na terenie miasta Borne Sulinowo, celem wprowadzenia ich wartości do ewidencji księgowej prowadzonej przez Referat Finansów i Budżetu Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie. 

2. Wycena będzie przeprowadzana metodą porównania cen sprzedaży nieruchomości podobnych w obrocie rynkowym na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo. W przypadku konieczności zastosowania przez Komisję innych metod wyceny, zostaną one opisane  w protokole z wyceny.   
 
§ 4. Określone przez Komisję wartości mogą służyć wyłącznie dla celów inwentaryzacji składników majątku Gminy Borne Sulinowo. W przypadku, gdyby grunty stanowiące przedmiot wyceny przez Komisję stały się przedmiotem obrotu, bądź innych czynności  z zakresu gospodarowania nieruchomościami w rozumieniu ustawy z dnia  21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r. poz. 1774 z późn. zm.), konieczna będzie ich wycena dokonana w trybie przepisów tej ustawy. 



§ 5. Członkowie Komisji są odpowiedzialni za dokonywanie właściwej, dokładnej i 
rzetelnej wyceny. 
 

§ 6. Przewodniczący Komisji przekaże do Referatu Finansów i Budżetu Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie protokoły z wyceny w terminie do dnia 30 listopada 2016 roku. 
 

§ 7. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji, a nadzór nad jego 
wykonaniem Skarbnikowi Gminy. 

 
§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 

 
 


