
ZARZĄDZENIE Nr 62/2013 

Burmistrza Bornego Sulinowa 

z dnia 6 czerwca 2013 r. 

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia likwidacji nie nadających się do 
uŜytku, zniszczonych lub wyeksploatowanych środków trwałych, pozostałych środków 
trwałych w uŜywaniu stanowiących własność gminy lub będących w uŜyczeniu. 

           Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) w związku z art. 26 i 27 ustawy z dnia 29 września 1994 
r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1223 z późn. zm.), oraz § 42  ust. 1-5 
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r w sprawie sposobu i trybu 
gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposaŜone są 
jednostki budŜetowe (Dz.U. z 2010 r. Nr 114, poz. 761), zarządzam co następuje: 

           §  1. Powołuję komisję do przeprowadzenia likwidacji nie nadających się do uŜytku, 
zniszczonych lub wyeksploatowanych środków trwałych, pozostałych środków trwałych w 
uŜywaniu, stanowiących własność gminy Borne Sulinowo lub będących w uŜyczeniu, w 
następującym składzie: 
1) Krzysztof Zając            - przewodniczący komisji 
2) Krystyna BłaŜejewicz   - członek komisji  
3) Janusz JadwiŜyc           - członek komisji 
          
            § 2.1. Komisja w powyŜszym składzie dokona likwidacji zgłoszonych przez 
uŜytkowników składników majątku uznanych za nie nadające się do uŜytku, zniszczone lub 
wyeksploatowane tj.: 
1) poinformuje o terminie i miejscu przeprowadzenia likwidacji uŜytkowników zgłaszających 
dany składnik majątku do kasacji, 
2) dokona oceny przydatności środka trwałego i sporządzi: 
a) protokół likwidacji środka trwałego, w 3-ech egzemplarzach, 
b) dowód likwidacji środka trwałego - LT w 3-ech egzemplarzach, 
2. Dowód LT wraz z protokółem likwidacji stanowić będzie podstawę do skreślenia 
zlikwidowanych składników majątku z ewidencji środków trwałych, pozostałych środków 
trwałych w uŜywaniu stanowiących własność gminy i z ewidencji pozabilansowej środków 
trwałych w uŜyczeniu, pozostałych środków trwałych w uŜywaniu po uzyskaniu zgody 
właściciela. 
3. Prace Komisja likwidacyjna rozpocznie 26 czerwca 2013 r., a zakończy do 15 lipca  2013 r. 
             

            §  3.  Po wykonaniu zadań określonych w § 2 komisja likwidacyjna ulega 
rozwiązaniu. 

            §   4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi i Skarbnikowi 
Gminy. 

            §   5.  Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem wydania. 

 

 


