
ZARZĄDZEN|E Nr 77/19

WOJTA GMINY BARTNICZKA

z dnia 30 października 2019 r.

w sprawie powołania \omisji Likwidacyjnej składników majątkuw Urzędzie Gminy
Bańniczka oraz regulaminu jej działania

Napodstawieań.33ust. 1i3ustawyzdnia8marca1990r.osamorządziegminnym(t.j'Dz.Uz2019r.poz.
506 z póŹn. zm.';, art. 10 ust' 2 ustawy z dniaZ9września 'l994 r. o rachunkowości (t. j. Dz. U z2019 r. poz.351)
Wójt Gminy Bańniczka zarządza, co następuje:

$ 1- Powołuję Komisję Likwidacyjną składników majątku Uzędu Gminy Bańniczka w
n astępującym składzie :
1. Benedykt Kamiński - przewodniczący komisji,
2. Czesław Przeracki - zastępca przewodniczącego komisji,
3. Mańa Filipkowska - członek komisji,
4. Jerzy Szramka - członek komisji,
5. Joanna Grzywaczewska - członek komisji.

$ 2. Komisja Likwidacyjna działa zgodnie zzałącznikiem do niniejszego zarządzenia.
$ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy girtnlózxa.
$ 4. Zarządzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

tekstu jednolitego ogłoszone zostały w Dz. U z 2019 poz. '1 309, 1 696, 1 81 S i 1 S71



i:'::a:*"'a Wójta Gminy Bańnic zka nr 77l'lg
z dnia 30.10.2019 r.

Regulamin działania Komisji 
',*,oó:i:i;t"lf;v',frx,''"Tiinnych 

składników majątkowych w

s 1. 1. Komisja Likwidacyjna zwana dalej Komisją została powołana zarządzeniem Wojta
Gminy Bańniczka z dnia 30 paŹdziernika 2019 roku.
2. Komisja dokonuje czynności likwidacyjnych majątku znajdującego się na stanie
ewidencyjnym Urzędu Gminy Bańniczka - ewidencjonowanego przez Wydział
Finansowy.
3. Komisja wykonuje powierzone jej zadania w składzie co najmniej trzyosobowym, przy
czym w pracach Komisji obowiązkowo uczestniczy Przewodniczący Komisji lub Zastępca
Przewod n iczącego Kom isj i.

s 2. 1. Zgłoszenie braku przydatności gospodarczej poszczególnych rzeczowych
składników majątku (środków truvałych, wyposazenia) następuje po1zez pisemne
złożenie wniosku do Komisji przez Wnioskodawcę. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1

do regulaminu. Dopuszcza się stosowanie innego Wzoru, pod warunkiem zawarcia w nim
danych określonych w zał. Nr 1.

2. Do wniosku dołącza się dokumentację umozliwiającą ocenę przydatnoŚci rzeczowych
składników majątku do ewentualnego dalszego uzytkowania np.: oceny techniczne,
ekspeńyzy, opinie itp., a w przypadku braku mozliwoŚci uzyskania tych dokumentów
notatkę słuzbową użytkownika lub osoby sprawującej pieczę nad składnikiem
majątkowym, w tym w szczególności kiedy opłata za wykonanie powyzszej dokumentacji
przekracza wańość ocenianego składnika majątku, w takim przypadku dokumentacja nie
jest wymagana.
s 3. 1. Przewodniczący Komisji po otrzymaniu wniosku Wraz z niezbędną dokumentacją
ustala termin i miejsce posiedzenia Komisji.
2. Do zakresu zadań Komisji nalezy:
1) analiza dostarczonej dokumentacji w celu oceny przydatności składnika do dalszego
użytkowania, oględziny proponowanego do likwidacji składnika majątkowego, zuzytego
lub zbędnego,
2) zbadanie, czy zgłoszone do likwidaĄi rzeczowe składniki majątku były uzytkowane
zgodnie z ich przeznaczeniem, właściwie konsenłowane, zabezpieczone przed
zniszczeniem, zepsuciem itp.,
3) ustalenie sposobu likwidacji zgłoszonych do wycofania z dalszego użytkowania
rzeczowych składników poprzez. zgniecenie, spalenie, złomowanie, itd.,
4) dokonanie fizycznej likwidacji zuŻytych składników majątkowych, stanowiących
własność Urzędu Gminy Bańniczka,
5) sporządzenie protokołu likwidacyjnego z przeprowadzonej likwidacji, którego wzór
stanowi załączn|k nr 2 do niniejszego regulaminu,
6) wypełnienie druku ,,Likwidacja środka tnuałego'' LT, którego wzór stanowi załącznik nr
3 do mniejszego regulaminu.
s 4. 1. Na podstawie oględzin i analizy dokumentów Komisja sporządza protokół
likwidacyjny zgodnie z załącznikiem nr 2 do regulaminu. Dopuszcza się stosowanie
innego Wzoru, pod warunkiem zawarcia w nim danych określonych w zał. Nr 2. Do
protokołu dołącza się wszystkie zebrane w danej sprawie dokumenty.
2. Na podstawie protokołu likwidacyjnego i dostarczonych dokumentow sporządza się
dowod 'LT'' - ,,Likwidacja środka tnłałego'' - (dla kazdego środka. trwałego z osobna),
którego wzór stanowi załącznik nr 3 do regulaminu.



/
3. Dowód ,,LT" oraz protokół likwidacyjny wystawia się w dwóch egzemplarzach, jeden
komplet dla Wydziału Finansowego, drugi dla Komórki uzytkującej dotychczas
likwidowany majątek.
4. Protokół wraz z dowodem ,,LT'' przekazywany jest Wójtowi, W celu akceptacji likwidacji
rzeczowego skład nika majątkowego.
5. Po zatwierdzeniu przez Wójta Gminy' protokół likwidacyjny wraz z dołączonym
dowodem ,,LT" jest przekazywany do Wydziału Finansowego, W celu wyksięgowania
danego składnika majątku z ewidencji księgowej i wycofania z uŻywania.
s 5. 1. Likwidacji składników majątku dokonuje się w odniesieniu do składników majątku,
które utraciły przydatność gospodarczą dla Urzędu Gminy Bańniczka w trybie sprzedazy
lub nieodpłatnego przekazania innej jednostce gminnej, a zuŻylych składników majątku
na Surowce wtórne albo zgodnie ze sposobem określonym w protokole likwidacyjnym.
2.\N przypadku gdy przedmiotem likwidacjijest majątek wymagający utylizacji zgodnie z
odrębnymi przepisami Komisja decyduje o udzieleniu zlecenia specjalistycznemu
podmiotowi, celem dokonania utylizacji. Dokumentacja dotycząca przyjęcia do utylizacji
sta n owi załączn|k d o p rotokołu l i kwid acyj n eg o.
3. Dowodem utylizacji zuzytego sprzętu elektronicznego moze byó równiez
zaświadczenie wystawione przez sklep, któremu zuŻyty sprzęt przekazano plzy zakupie
nowego sprzętu.
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załącznak nr 1 do regulaminu

Wniosek

o I i kwi dację rzeczowyc h s kład n i ków m ajątkowych użytkowa nych
w Urzędzie Gminy Bańniczka

Wn ioskuję o l ikwidację n izej wyszczeg ó l n ionych skład n ików majątkowych :

Bańniczka, dnia
(podpis Wnioskodawcy)

Lp. określenie
składnika, rok
nabycia, numer
fabryczny (jeżeli
jest) oraz inne

dane
identyfikujące

składnik
maiatkowv

llośó Wańośó brutto Uzasadnienie powodu
likwidacjiWańośó

netto
Umozenie
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załącznik nr 2 do regulaminu

Protokół nr

z dnia

Stałej Komisji Likwidacyjnej przy Urzędzie Gminy Bańniczka

Zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Bartniczka nr ... . ... z dnia
w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej składnikow majątku ruchomego W |Jrzędzie
Gminy Bańniczka oraz regulaminu jej działania, Komisja w składzie:

1.

2
3.
4.
5.
6.

_ przewodniczący lub zastępca pzewodniczącego komisji,
- członek komisji,
_ członek komisji,

. ... - członek komisji

. ... - członek komisji
- członek komisji

Rozpatrując wniosek z dnia .''.... złożony przez

(imię i nazwisko Wnioskodawcy)

dokonała oględzin następujących składnikow majątku Uzędu Gminy Bańniczka
przeznaczonych do likwidacj i.

Lp. Nazwa majątku ilość Wańość początkowa Dotychczasowe
umorzenie

Razem:

O rzeczen i e Ko m isj i Li kwidacyj n ej :
\Nraz z uwagami: (w tym w szczególnoŚci. podjęta decyzja dot. poszczególnych składników
wg pozycji na wykazie, krótkie uzasadnienie decyzji np. stopień zuŻycia, stan techniczny,
sposób uzytkowania, a takze decyzja w zakresie sposobu likwidacji oraz potwierdzenie
dokonania likwidacji):



Załączniki:

Podpisy członków komisj i:
1 . . .. ... . . - pzewodniczący lub zastępca pzewodniczącego komisji,
2' '.... ..'.... .'. - członek komisji,
3. ....... członek komisji,
4......... .... -członekkomisji5'...'.... . .'.-członekkomisji
6.......'.. ... -członekkomisji

Zatwierdzam do odpisania z ewidenc.ii :

(podpis Wójta gminy Bartniczka)



/
załączn k nr 3 do regulaminu

Protokół lilrwidacji składnika majątkowego

LT

Nazwa jednostki

Nazrrya środka trwałego : Numer inwentaruowy

Ilość sztuk

Decyzja komisji likrvidaryjnej Data rozpo częcia lilrwidacji

Data wydania decyzjiprzez komisję Zatwierdzam decyzj ę komisji

Podpisy członków komisji lilcwidacyjnej Zafiyierdzono

1.

2.

3.

Polecenie księgowania Nr z dnia

Uwagi: Zaksięgowano


