
Zarządzenie Nr 23/2009
Wójta Gminy Kiełczygłów z dnia 02 listopada 2009 r.

w sprawie powołania składu osobowego Komisji Likwidacyjnej
w Urzędzie Gminy Kiełczygłów i określenia zakresu jej działania

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 i art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 z  
późn. zm.), art. 26 i 27 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 76 poz 694 z późn. zm.) oraz § 12 Instrukcji w 
sprawie  gospodarki  majątkiem  trwałym,  inwentaryzacji  majątku  i  zasad  odpowiedzialności  za  powierzone  mienie  w  Urzędzie  Gminy  w 
Kiełczygłowie wprowadzonej Zarządzeniem nr 19/2006 Wójta Gminy Kiełczygłów z dnia 30 listopada 2006 r.

Wójt Gminy Kiełczygłów 
zarządza, co następuje:

§ 1

Powołuję  Komisję  Likwidacyjną  w Urzędzie  Gminy Kiełczygłów zwaną dalej  Komisją  w 
następującym składzie:
1. Przewodniczący    -  Marek Kula  –  Sekretarz Gminy Kiełczygłów
2. Członek                 -  Barbara Zdon – kierownik referatu ogólno - organizacyjnego 
3. Członek                 -  Ewa Niciejewska – inspektor d/s płac i rozliczeń finansowych

      
§ 2

1. Komisja  wykonuje  czynności  związane  z  likwidacją  środków  trwałych  lub  pozostałych  środków 
trwałych,  znajdujących  się  w  stanie  ewidencyjnym  Urzędu  Gminy  Kiełczygłów  oraz  Gminy 
Kiełczygłów, ewidencjonowanych przez komórki organizacyjne Urzędu Gminy Kiełczygłów.

2. Do zadań Komisji należy:
- ocena przydatności zgłaszanych środków trwałych lub pozostałych środków trwałych jako zbędnych 
do likwidacji,
- orzekanie o przeznaczeniu likwidowanych środków trwałych lub pozostałych środków trwałych,
-  sporządzenie  protokołu  z wykonywanych  czynności  zgodnie  z  załącznikiem nr  5  do  Instrukcji  w 
sprawie  gospodarki  majątkiem  trwałym,  inwentaryzacji  majątku  i  zasad  odpowiedzialności  za 
powierzone mienie.

§ 3

1. Podmiot będący użytkownikiem określonego składnika majątku, w tym również na podstawie umowy 
najmu, dzierżawy, użyczenia lub innej  o podobnym charakterze, zgłasza Przewodniczącemu Komisji 
potrzebę przeprowadzenia likwidacji środka trwałego lub pozostałego środka trwałego.

2. Komisja wykonuje swoje czynności na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Komisji.
3. Jezeli  w  trakcie  przeprowadzonych  czynności  zostanie  sporządzony  protokół  likwidacji  środków 

trwałych  lub  pozostałych  środków  trwałych,  podlega  on  zatwierdzeniu  przez  Wójta  Gminy 
Kiełczygłów.   

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Kiełczygłów.

§ 5

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia.


