
zarządzenie Nr 0050. 1.41. 2014
Wójta Gminy Dobrzeń Wie|ki

z dnia 16 maja 2014 r.

w sprawie powołania stałei komisii
do likwidacii środków trwałvch, wartości niemateria|nvch i prawnvch i wYposażenia Gminv

Dobrzeń WieIki

Na podstawie art.30 ust 'z pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzqdzie gminnym
(tekst jedno|ity . - Dz. U' z fo!3 r, poz. 594 z późn. zm.) Wójt Gminy Dobrzeń Wie|ki
zarzqdza, co następuje :
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1. W ce|u prawidtowego przeprowadzenia |ikwidacji środków trwatych stanowiqcych
własność Gminy Dobrzeń Wie|ki - powołuję statq Komisję Likwidacyjnq
w następujqcym składzie osobowym:

Przewodniczqca Komisj i: Marcin Wtodarczyk
Członkowie: stanistaw Zebrowski

Rvszard Karwasiecki
Cezary Kowalczyk
lzabela Kotodziei

2. Przeprowadzenie l ikwidacj i dokonuje Komisja w sktadzie co najmniej trzyosobowym,
przy czym w pracach Komisji obowiqzkowo uczestniczy Przewodniczqcy Komisji'
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Likwidacja środka trwatego może być spowodowana, poza naturaInym zużyciem, także:
1. Przypadkami |osowymi- np. pożar, powódź, kradzież itp.
2. Decyzjami ekonomicznymi _ np. zużyciem techno|ogicznym i potrzebq wymiany

urzadzeń,
3. Zepsuciem i brakiem ekonomicznego uzasadnienia naprawy.
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Do zadań Komisj i  Likwidacyjnej należy:
1. Dokonanie og|ędzin i stwierdzenie, czy zgtoszone do l ikwidacj i sktadniki mienia nie

nadajq się do da|szego użytkowania |ub naprawy.
2, Zbadanie,czy likwidowany sprzęt był użytkowany zgodnie z ich przeznaczeniem,

właściwie konserwowany, zabezpieczony przed zniszczeniem, zepsuciem itp'
3. Sporzqdzenie protokołu Iikwidacj i z przeprowadzonej | ikwidacj i zawierajqcego nazwę

sprzętu, numer inWentarzowy i iIość sztuk. Protokót jest podstawą wyksięgowania
z ewidencji.
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4. Wypełnienie druku LT,,Likwidacja środka trwatego,,.
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W przypadku gdy Komisja Likwidacyjna nie jest W stanie ocenić stopnia zużycia środka
trwatego może skorzystać z ekspertyzy rzeczoznawcy.
Likwidacji środka trwałego dokonuje Komisja w obecności osób materiaInie
odpowiedzialnych.
Fizyczna |ikwidacja środka trwałego dokonuje 5ię W trybie sprzedaży |ub z|ecenia
dokonania Iikwidacji uprawnionemu przedsiębiorcy, zgodnie ze sposobem okreś|onvm
w protokole likwidacyjnym.
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Zarzqdzenie wchodzi W życie z dniem podpisania.
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