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T;;/;:.I;;-xl,ilgT1(iI8!`:3311=               ZARZADZENIE Nr 45/2016

BURn4ISTRZA DRAWSKA POMORSKIEGO
z dnia  26 lutego 2016 r.

w    sprawie    zasad    przeprowadzania    lilowidacji    rzeczolvych    sk]adnik6w    majatku
ruchomego     (Srodkew     trwalych,     lvyposaZenia)     oraz     powolania     stalej     komisji
ds. lilowidacji rzeczowych sk]adnik6w majatku ruchomego stanowiqcego wlasnoS6 gminy
DI.aWSkO Pomorskie.

Na  podstawie  art.  30  ust.  2  pkt  3  usta\vy  z  dnia  8  marca   1990  I.  o  samorzadzie
gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz.  1515, poz.  1045, poz.  1890) zarzadza sie> co nastepuje:

§ 1. Ilekro6 w niniejsz)m zarzqdzeniujest mowa o:
1)         zbednych skladnikach IZeCZOlvyCh majatku ruChOmegO  - nale2y przez to rozumie6

skladniki    rzeczowe    majatku    ruchomego    stanowiapego    wlasnoS6    gminy    Drawsko
Pomorskie, ktore:
a) nie    sa   i   nie   bgda   mogZy   bye    \vykorzystane   w   realizacji    zadah   zwiapanych

z dzialalnoSciq jechostki lub
b)nie    nadajq    sis    do    wsp6kyracy    ze    sprz?ten    uZywanym    w   jednostce,    a    ich

przystosowanie byloby technicznie lub ekonomicznie nieuzasadnione, lub
c)  nie nadajq sic do dalszego u2ytku, a ich naprawa bylaby nieoplacalna;

2)         zurtytych  skladnikach rzeczolvych majatku ruchomego - naleZy przez to rozumie6
skladriki    rzeczowe    majatku    ruchomego    stanowiapego    wlasnoS6    gminy    Drawsko
Pomorskie:
a) posiadajape wady lub uszkodzenia, kt6rych naprawa bylaby IrieOPlacalna lub
b) zagrazajape bezpieczehstwu uzytkounik6w lub najbliZszego otoczenia lub
c) kt6re calkowicie utracily wartoS6 utytkowq rub
d) kt6re  sq  technicznie  przestarzale,  a  ich  naprawa  lub  remont  bylyby  ekonomicznie

nieuzasadnione.
3)         kierowniku jednostki - nale2y przez to rozumie6 Burmistrza Drawska Pomorskiego.

§2.  1. KierovIliCy jednOStek OrganiZaCyjnyCh gminy, dyrektOr OSrodka Kultury w Drawsku
pomorskim, kierovIliCy referat6w, osoby na samodzielnych stanowiskach oraz koordynatorzy
w urzedzie Miej skim w Drawsku Pomorskim oraz pracounicy materialnie odpowiedzialni za
powierzone   mienie,   softysi,   przewodniczapy   zarzqd6w   samorzad6w   mieszkaric6w   oraz
naczelnicy jednostek Ochotniczych Strazy PoZamych na terenie gminy Drawsko Pomorskie,
zobowiqzani  sq  do  okresowej  (co  najmniej  raz  w  roku)  oceny  przydatnoSci  posiadanego
rzeczowego maj qtku ruchomego.
2.  W prz)padrfu  stwierdzenia braku przydatnoSci  gospodarczej  poszczeg6lnych rzeczovych
skladrik6w   majatku   ruchomego   (Srodk6w   trwalych,   \vyposaZenia)   mast?puje   pisemne
zlozenie wniosku do przewodniczqcego  stalej  komisji ds.  1ikwidacji rzeczovych skladnik6w
majqtku   ruchomego   stanowiacego   wlasnoS6   gminy   Drawsko   Pomorskie,   zwanej   dalej
"komisjq,,)     celem    wszczecia    post?powania    w     sprawie     \vycofania    z     uZylkowania
zbednych/zutytych skladnik6w maj atku. Wniosek powinien zawiera6 :
1)       nazve skladnikamajatku;
2)       rokjegonabycia;
3)       numer inwentarzo\vy/fabryczny;
4)        ilo§6;
5)         Gene;
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6)       uzasadnienie powodu zgloszenia do likwidacji.
3. W prz)padku stwierdzenia brarfu przydatnoSci gospodarczej majqtku ruchomego w trakcie
inwentaryzacji (spisu z natury)' przewodniczapy Komisji Inwentaryzacyjnej kieruje luniosek
do przewodniczqcego komisji w celu likwidacji majqtku ruchomego. Wniosek powinien
zawiera6 danejak w ust. 2.

§3.  1. W celu prawidiowego przeprowadzenia likwidacji majatku ruchomego stanowiapego
wlasnoS6   gminy   Drawsko   Pomorskie   i   znajdujapych   sis   na   stanie   ksiego\^orm   Urzedu
Miejskiego w Drawsku Pomorskim powoluj? komisje w skladzie:
1)       przewodniczapy komisji - Brusanowska Agata;
2)       czlonek komisji -  Wilczyhska Halina;
3)       czlonekkomisji-  G6rz)riski PaweI;
4)       czlonekkomisji-  Rudzki Dariusz.
2.   Przeprowadzenie   oceny  przydatnoSci   oraz   likwidacji   skladnik6w  majqtku  ruchomego
dokonuje komisja w skladzie minimum 3 - osobow)-, przy ndziale przewodniczapego.
3. Przewodniczapy komisji po otrz)rmaniu \uniosku, o ktorym mowa w §2 ust. 2 lub 3, ustala
termin  i  miejsce  likwidacji,   o   czym  powiadamia  czZonk6w  komisji  i  osobe  materialnie
odpowiedzialnq.  Komisja ma  7  dni  na dokonanie  ogledzin i przekazanie  protokolu wraz ze
spisem skladrik6w majatku ruchomego przeznaczonego do likwidacji lub zagospodarowania
kiero\unikowi  jednostki   oraz   14   dni   od   akceptacji   kiero\unika  jednostki   na   likwidacj?
skladnik6w maj qtku.

§4. Do zadah komisji naleZy w szczeg6lnoSci:
1)       dokonanie ogledzin i ocena czy zgloszone do likwidacji rzeczowe  skladniki majatku -

\vyposazenie,  Srodki  trwale  nadajq  sic  do  likwidacji,  czy  zostajq  zalowaliflkowane  do
pono\unego zagospodarowania,

2)       zbadanie,  czy  zgloszone  do  likwidacji  rzeczowe  skladniki  majqtku  byly  ut)rfkowane
zgodnie    z    ich   przeznaczeniem,    wlatciwie    konserwowane,    zabezpieczone    przed
zniszczeniem, itp.)

3)       ustalenie os6b (osoby) winnej  w przxpadku naduZy6 lub zaniedbat w gospodarowaniu
zgloszonym do likwidacji majqtkiem,

4)       dokonanie  identyflkacji  majqtku  na  podstawie  ogledzin,  analizy  dokument6w  (ksiegi
inwentarzowej )) \vywie szek, tabliczek, oznaczeh inwentarzo\vych,

5)       ustalenie    sposobu    likwidacji    lub    zagospodarowania    zgloszonych    do    \vycofania
z dalszego uZytkowania rzeczo\vych skZadnik6w majatku,

6)       sporzadzenie    protokolu    z    vykonanych    czynnoSci     (wediug    wzoru    zawartego
w zalapzniku Nr 1  do niniejszego zarzqdzenia), do kt6rego dolqcza:
a)       wszystkie zebrane w tej sprawie dokumenty,
b)       spis rzeczo\vych skladrik6w majqtku przeznaczonych do likwidacji,
c)       spis     rzeczo\vych     skladnik6w     majqtku     przeznaczonych     do     pono\unego

zago spodarowania,
7)       przedstawienie     protokofu    wraz     ze     spisem    rzeczo\vych     skladnik6w    majqtku

przeznaczonych    do    likwidacji    lub    zalowaliflkOWanyCh    dO    ZagOSPOdarOWania    dO
akceptacj i kiero\unikowi j ednostki ,

8)       Likwidacja lvyznaczonych skladnik6w mienia ruchomego poprzez:
a)        flZyCZne ZniSZCZenie lub
b)       sprzeda2 na surowce lub
a)       zlecenie    dokonania    likwidacji    osobom    trzecim,    w    t)m    przedsiebiorcom

prowadzqc)m  dzialalnoS6  w  zakresie  odzysku  lub  unieszkodliwiania  odpad6w,
zgodnie  z wlaSci\vymi przepisami,  w tim:  ustawq z  dnia 29  listopada 2000  I.  -
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Prawo  atomowe,  ustawq  z  dnia  14  grudnia  2012  r.  o  odpadach;  ustawq  z  dnia
ll    wrzeSnia   2015    I.    o   zuzytym   sprzecie   elektrycznym   i   elektronicznym,
o utrzymaniu czystoSci i porzqdku w gminach;

9)       sporzqdzenie protokolu z przeprowadzonych czynnoSci likwidacyjnych, wedlug wzoru
okreSlonego   w   zalapzniku  Nr   2   do   nihiejszego   zarzqdzenia,   przy   cz)m,   oryginal

protokolu sklada sic w Referacie Planowania BudZetu i Finans6w w Urzedzie Miejskim
w   Drawsku   Pomorskim   w  termhie   7   dni   od   zackceptowania   przez   kierolunika
jednostki,    a  jego   kopie   przechovllje   OSOba   OdPOWiedZialna   materialnie.   Protok61
stanowi  podstawe  do  \vyksi?gowania  (rozchodowania)  z  ewidencji  zlikwidowanych
rzeczo\vych  skladnik6w majatko\vych,

1 0)     \vypelnienie druku "Likwidacja Srodka trwalego/przedmiotu nietrwalego" (dla kazdego
Srodka trwalego), kt6rego wz6r okreSla zalqcznik Nr 3 do niniejszego zarzadzenia.

§5.  W  prz)apadku,  gdy  komisja  nie jest  w  stanie  oceni6  stopnia zuZycia  skladnika  mienia
ruchomego, korzysta z ekspertyzy rzeczoznawcy.

§6.    Rzeczowe    skladniki   majqtkowe    uznane   jako   przydatne   uzytkowo    winny   bye
zagospodarowane zgodnie z zapisami rozporzqdzenia Rady Mihistr6w z dnia 21  maja 2010 I.
w  sprawie  sposobu  i  trybu  gospodarowania  skladnikami  rzeczow)mi  majqtku  ruchomego,
w trybie wskazanym przez Sekretarza gminy Drawsko Pomorskie.

§7.    UpowaZnia    sic    czlonk6w    komisji    do    podpisywania    dokumentacji    niezbednej
do  przeprowadzenia  likwidacji  na  podstawie  niniejszego  zarzqdzenia,   m.in.:   protokoI6w
zdawczo-odbiorczych, karl przekazania odpad6w, specyflkaCji PrZekaZania OdPad6w.

§8.   Traci   moc   zarzqdzenie   Nr   160/2012   Burmistrza   Drawska   Pomorskiego   z   dnia
2 paZdziemika 2012 r. w sprawie powolania Stalej  Komisji ds. Likwidacji Mienia w Urzedzie
Miej skim w Drawsku Pomorskim zmienione zarzqdzeniem Nr 48/20 1 3  Burmistrza Drawska
Pomorskiego z aria 29 marca 2013  r.  zmieniajapym zarzqdzenie w sprawie powolania Stalej
Komisj i ds. Likwidacji Mienia w Urz?dzie Miej skim w Drawsku Pomorskim.

§9. Zarzqdzenie wchodzi w Zycie z dniem podpisania.
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Zalqcznik Nr 1
do zarzqdzenia Nr......./......

Burmistrza Drawsha Pomorskiego
2016 I.

PROTOKOL

z ogledzin lZeCZOlrvCh  SkladnikbW  majatkOWVCh  ZnajdujaCVm  Sic  na  Stanie  eWidenCVinVm
Urzedu_ MieiskieEIO W Drq[wsku Pomorskim

Stala  komiSja  ds.  1ikwidacji  rzeczo\vych  skladnik6w  majqtrfu  ruchomego  stanowiapego
wlasnost   gminy   Drawsko   Pomorskie   powolana   zarzqdzeniem   Nr   ...../....   Burmistrza
Drawska Pomorskiego  z dnia

1.

2.

3.

4.

Dokonala   w   (miejsce)
w   driu   (data)

w sprawie...             ..., w skladzie:

przeglqdu   i   oceny   rzeczo\vych   skladnik6w
majqtku przeznaczonego do likwidacji bqdZ ponolunego zagospodarowania.
Komisja uznala iZ poniZsze skladniki majatku nadaja sic do likwidacji (kasacji):

Lp.
Nunery Nazwa skladnika maj atku

Wuto$6 IloS6 Walo§6 Decyzj a o przeznaczeniu
\ n \\ L,\\ I.uZ\` \\,I i ednostkowa sztuk caHrowita skladnika maj atku

1.

2.

3.

4.

povyzsze spisy komisja przedstawia do ckceptacji kierounikowi jednostki.

Podpisy czlonk6w komisji:

Data:

podpis kierownika j ednostkiAkceptacj a



Zahacznik Nr 2
do zarzqdzenia Nr 45#Ol6

Burmistrza Drawska Pomorskiego
z dnin 26.022016 I.

pROTOKdr

w   spra[wie   likwidacji   rzeczo|rvch   skladnik6w   majatku   znajdujacego   sic   na   starnie
ewidencvjnvm Urzedu Miejskiego w Drawsku Pomorskinu

Stala  komiSja  ds.  likwidacji  rzeczo\vych  skladnik6w  majqtfu  ruchomego  stanowiqcego
wlasnost   gminy   Drawsko   Pomorskie   powolana   zarzqdzeniem   Nr   ...../....   Burmistrza
DrawskaPomorskiego   zdnia....                    ......  wsprawie.......      ...,wskladzie:

1,

2.

3.

4.

Zgodnie   z   protokolem   z   dnia   (data) zaakceptowanym   przez
kiero\unika  jednostki   dokonala   likwidacji   nizej   \vymienionych   rzeczo\vych   skladnik6w
majatku:

Lp. Nunery Nazwa Watds6 Ilo§6 \\ `\r\\\_\{ Opismwagi Likwidacj athasacj a
inwentarzowe skladnikamatatku j edrostkowa sztuk calkowita

1.

2.

3.

4.

Spis przedmiotow zlikwidowanych zandmieto pozycja ur
Opis sposobu likwidacji rzeczo\vych skladnik6w majqtku:

Zalqczy6 dorfumentacje z likwidacji (orzeczenia techniczne, zdjecia, itp.)

Podpisy czlonk6w komisji:

o^/
ZATWIERDZAM

data i podpis kiero\mikajednostkl



Zalqcznik Nr 3
do zarzadzenia Nr 45/2016

Burmistrza Drawska Pomorskiego
z dnia 26.02.2016  r.

Kom6rka organizacyjna
LIKWIDACJA

Symbol koszt6w SRODKA TRWALEGO                                             LT             Nr.,.,
PI¥EDMIOTU NIETRWALEGO                         LN

Nazwa §rodka trwatego - przedmiotu  nietrwatego
Nr(y)  lnwentarzowy(e)

Orzeczenie Komisji  LikwiDatarozpoczecialikwida dacyj n ejcji...

Komisja  Likwidacyjna Decyzje  Komisji zatwierdzam

data DOdPiSy d ata Dvrektor
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