
Zarządzenie Nr 71/2014 
Burmistrza Bornego Sulinowa  

z dnia  4 sierpnia 2014 r. 
 
w sprawie powołania Komisji ds. wyceny środków trwałych na ewidencji  
Urzędu Miejskiego w  Bornem Sulinowie ( sprzętu). 
 
 
Na podstawie art. 30 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  
(Dz.U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: 
 
 § 1. Powołuję Komisję ds. wyceny środków trwałych będących na ewidencji  
w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie (sprzętu) zwanych dalej składnikami majątku  
w następującym składzie: 
 

1) Wiesław Fabisiński  - Przewodniczący 
2) Krzysztof Zając        - Członek  
3) Janusz JadwiŜyc      - Członek  
4) Izabela Michalak      - Członek  

 
 § 2. Zadaniem Komisji jest wycena środków trwałych, które znajdują się na ewidencji 
Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie, a które to Komisja Protokółem nr 2/2013 z dnia 28 
czerwca 2013 r zakwalifikowała jako nieprzydatny tj. następującego sprzętu: 

- agregat prądotwórczy PAD-16-3/400 nr 30001, rok prod. 1972 
- agregat prądotwórczy PAD-16-3/400 nr 30551, rok prod. 1974 
- agregat prądotwórczy PAD-16-3/400 nr 30556, rok prod. 1974 
- agregat prądotwórczy  56PPHSW/680/141/17 nr 491740, rok prod. 1984 

 
    § 3. 1. Z przeprowadzonych czynności Komisja sporządzi w 2 egzemplarzach protokół, 

którego wzór określa załącznik do niniejszego zarządzenia. 
       2. Protokół podlega zatwierdzeniu przez Burmistrza Bornego Sulinowa.  
       3. Zatwierdzony protokół będzie stanowił podstawę do zbycia w/w sprzętu  
i zdjęcia z ewidencji. 
 
 § 4. Zatwierdzony protokół Komisja przekazuje osobie materialnie odpowiedzialnej  
za wycenione składniki majątku oraz jeden egzemplarz do Referatu Finansów i BudŜetu 
celem dokonania stosownych zapisów księgowych.  
 

     § 5. Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy. 
 
      § 6. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem wydania.  



Załącznik 
do Zarządzenia Nr 71/2014 

Burmistrza Bornego Sulinowa 
z dnia 4 sierpnia 2014r. 

 
PROTOKÓŁ 

 
Komisji ds. wyceny środków trwałych będących na ewidencji Urzędu Miejskiego w Bornem 
Sulinowie (sprzętu) z dnia … sierpnia 2014 r. 
 
Pochodzenie środków trwałych ………………………………………………………………... 
 
Komisja w składzie: 
 

1) Wiesław Fabisinski- Przewodniczący 
2) Krzysztof Zając - Członek  
3) Janusz JadwiŜyc  - Członek  
4) Izabela Michalak  - Członek  

 
działając na podstawie Zarządzenia Nr …………………. Burmistrza Bornego Sulinowa  
z dnia ………………………….. oraz po dokonaniu szczegółowych oględzin w terenie 
stwierdza, Ŝe: 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
Po dokonaniu oględzin stanu składników majątku postanawia jak niŜej: 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
Lp. Składnik majątku  Cena brutto 

(wartość 
początkowa 
wg 
ewidencji 
środków 
trwałych 
UM) 

Szacunko-
wa wartość 
rynkowa 

Stopień 
zuŜycia 
fizyczny 
(%) 

Cena brutto po 
uwzględnieniu 
stopnia 
zuŜycia 

Proponowana 
wartość 
środka 
trwałego  

1. agregat prądotwórczy 
PAD-16-3/400  
nr 30001,  
rok prod. 1972 
 

2135,00 zł     

2. agregat prądotwórczy 
PAD-16-3/400  
nr 30551,  
rok prod. 1974 
 

3407,00 zł     



3 agregat prądotwórczy 
PAD-16-3/400  
nr 30556,  
rok prod. 1974 
 
 

9164,00 zł     

4 agregat prądotwórczy  
56PPHSW/680/141/17 
nr 491740,  
rok prod. 1984 
 
 

15334,00 zł     

RAZEM:  30040,00 zł     
 
 
Wyceny dokonano na podstawie ……………………………………………………………...... 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
 
 
 
 
 
 
Podpisy członków Komisji:              Zatwierdzam: 
1. ………………………….. 
2. …………………………..      …………………………… 
3. …………………………..          (podpis Kierownika jednostki) 

4. ………………………….. 


