
Zarządzenie Nr 61/2013 

Burmistrza Bornego Sulinowa 

z dnia 6 czerwca 2013 r. 

 
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia oceny przydatności nie 
nadających się do uŜytku, zniszczonych lub wyeksploatowanych środków trwałych 
obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego będących w uŜyczeniu i stanowiących 
własność gminy.  
 

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.), i § 4 pkt 2 
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 oceny przydatności, nie nadających się do uŜytku, 
zniszczonych lub wyeksploatowanych środków trwałych obrony cywilnej i zarządzania 
kryzysowego będących w uŜyczeniu z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego 
i stanowiących własność gminy w następującym składzie: 
1) Dariusz Tederko - przewodniczący komisji 
2) Aneta Kowalczyk - członek komisji  
3) Wiesław Fabisiński - członek komisji 
 

§ 2.1. Komisja w powyŜszym składzie dokona oceny zgłoszonych przez 
uŜytkowników składników majątku uznanych za nie nadające się do uŜytku, zniszczone 
lub wyeksploatowane tj. dokona oceny przydatności środka trwałego i sporządzi: 
-protokół z prac komisji  w 3-ech egzemplarzach wraz z wykazem zuŜytych i zbędnych 
składników majątku ruchomego z propozycją sposobu zagospodarowania tych 
składników  (złomowanie, sprzedaŜ, utylizację, itp.). 
2. Protokół stanowić będzie podstawę do likwidacji  składników majątku i zdjęcia  
z ewidencji środków uŜyczonych po uzyskaniu zgody Zachodniopomorskiego Urzędu 
Wojewódzkiego i stanowiących własność gminy. 
3. Prace Komisja rozpocznie od 17 czerwca 2013 r., a zakończy do  28 czerwca 2013 r. 

 
§    3. Po wykonaniu zadań określonych w § 2 komisja ulega rozwiązaniu. 
 
§ 4. Nadzór nad wykonaniem  zarządzenia powierzam Sekretarzowi  

i Skarbnikowi Gminy. 
 
§   5.   Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem wydania. 
 
 
 
 
 
 


