
Zarządzenie Nr 162/2011 

Burmistrza Książa Wlkp. 

z dnia 16 listopada 2011 roku 

 

w sprawie powołania stałej komisji likwidacyjnej, określenia trybu jej pracy oraz sposobu 

likwidacji środków trwałych i  pozostałych środków  trwałuch 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3, art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz § 42 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 

21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ru-

chomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. Nr 114, poz. 761) zarządzam, co 

następuje: 

§ 1. 1. Powołuję w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp. stałą Komisję Likwidacyjną, zwaną da-

lej Komisją, w składzie: 

1) Szymański Waldemar – przewodniczący Komisji; 

2) Wilak Zdzisława – członek Komisji; 

3) Drop Kamila – członek Komisji. 

2. Komisja pracuje i podejmuje decyzje w pełnym składzie. 

§ 2. Komisja jest właściwa do stwierdzania przydatności środków trwałych i wyposażenia, bę-

dących na stanie Urzędu Miejskiego i innych podmiotów, odpowiedzialnych za powierzone mienie 

będące na stanie Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.. 

§ 3. Do zadań Komisji należy w szczególności: 

1) przyjmowanie pisemnych wniosków od kierowników referatów w Urzędzie Miejskim, pra-

cowników Urzędu Miejskiego, którzy są materialnie odpowiedzialni za powierzone mienie 

oraz od kierowników referatów i innych podmiotów o zniszczeniu, uszkodzeniu lub utracie 

powierzonych środków trwałych i wyposażenia; 

2) stwierdzanie, czy środki trwałe lub składniki wyposażenia są przydatne do dalszego używa-

nia; w przypadku stwierdzenia uszkodzenia wymagającego jedynie naprawy, Komisja wnio-

skuje o przekazanie danego przedmiotu do naprawy; 

3) w przypadku przekazania do likwidacji sprzętu komputerowego, sprzętu elektronicznego – 

zasięgnięcie opinii pracownika - informatyka posiadającego wiedzę dotyczącą stanu tech-

nicznego sprzętu objętego wnioskiem; 

4) ustalanie przyczyn zużycia lub uszkodzenia środków trwałych lub wyposażenia przeznaczo-

nych do likwidacji; w szczególności ustalenie, czy środki trwałe lub wyposażenie, objęte 

wnioskiem o likwidację były używane zgodnie z przeznaczeniem, należycie zabezpieczone 

przed uszkodzeniem; 



5) ustalenie osób winnych zniszczenia uszkodzenia lub utraty rzeczy na skutek nieprawidłowego 

używania, braku należytego zabezpieczenia jak również braku konserwacji; 

6) wystąpienie do Burmistrza Książa Wlkp. z propozycją wyłączenia środków trwałych lub 

wyposażenia z używania; 

7) dokonywanie fizycznej likwidacji zużytych lub zniszczonych środków trwałych lub wyposa-

żenia Urzędu Miejskiego i innych podmiotów, które są odpowiedzialne za mienie powierzone, 

będące na stanie Urzędu Miejskiego. 

§ 4. Prace Komisji nadzoruje Burmistrz Książa Wlkp.. 

§ 5. Fizyczna likwidacja środków trwałych, wyposażenia lub materiałów może polegać 

w szczególności na złomowaniu, spaleniu, utylizacji. 

§ 6. O dacie wszczęcia postępowania likwidacyjnego decyduje Burmistrz Książa Wlkp. na 

wniosek Przewodniczącego Komisji. 

§ 7. 1. Kierownicy referatów w Urzędzie Miejskim, pracownicy Urzędu Miejskiego, którzy są ma-

terialnie odpowiedzialni za powierzone mienie i osoby  innych podmiotów mają obowiązek przynajm-

niej raz w roku dokonać ustaleń, czy dysponują środkami trwałymi lub wyposażeniem - powierzonym 

- przeznaczonym do likwidacji. 

2. W przypadku stwierdzenia braku przydatności lub istotnego zużycia środków trwałych lub 

wyposażenia, podmioty wymienione w § 7 pkt 1 mają obowiązek sporządzić listę przedmiotów 

przeznaczonych do likwidacji, a następnie przekazać ją Przewodniczącemu Komisji. 

§ 8. 1. Komisja podejmuje działania na wniosek uprawnionego podmiotu, wymienionego w § 7 

pkt 1. 

2. Przedmioty objęte wnioskiem o likwidację powinny zostać przekazane Komisji przez pod-

miot wnioskujący po wszczęciu postępowania likwidacyjnego. 

3. W uzasadnionych przypadkach Komisja może podjąć decyzję o pozostawieniu przedmiotu, 

objętego wnioskiem o likwidację, w posiadaniu wnioskującego podmiotu do czasu zakończenia 

postępowania likwidacyjnego. 

§ 9. 1. Komisja, w drodze oględzin, dokonuje kwalifikacji przedmiotów objętych wnioskiem 

o likwidację co do dalszego używania, naprawy lub likwidacji. 

2. Komisja sporządza wniosek, który zawiera listę przedmiotów przeznaczonych do likwidacji. 

3. Wniosek, o którym mowa w § 9 pkt 2, Komisja przedstawia Burmistrzowi Książa Wlkp., któ-

ry podejmuje ostateczną decyzję o likwidacji wnioskowanych środków trwałych lub wyposażenia. 

§ 10. 1. Zatwierdzony wniosek, o którym mowa w § 9 pkt 2 stanowi podstawę do opracowania 

protokołu likwidacji. 

2. Protokół likwidacji podpisują Przewodniczący Komisji oraz wszyscy jej członkowie. 

 

3. Protokół likwidacji powinien zawierać w szczególności: 

1) nazwę przedmiotu; 



2) numer inwentarzowy; 

3) wartość w dniu likwidacji; 

4) opis zniszczenia lub zużycia; 

5) sposób fizycznej likwidacji. 

4. Protokół likwidacji stanowi podstawę do przeprowadzenia fizycznej likwidacji środków 

trwałych lub wyposażenia. 

5.  Protokół zatwierdza Burmistrz Książa Wlkp. 

§ 11. 1. Sposób fizycznej likwidacji poszczególnych przedmiotów ustala i nadzoruje Komisja. 

2. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący Komisji może wystąpić do Burmistrza Książa 

Wlkp. z wnioskiem o przydzielenie pracownika Urzędu Miejskiego do pomocy w fizycznej likwidacji 

środka trwałego lub wyposażenia. 

3. Komisja sporządza protokół z fizycznej likwidacji środków trwałych lub wyposażenia, uję-

tych w protokole, o którym mowa w § 7 pkt. 2. 

4. Protokół z fizycznej likwidacji środków trwałych i wyposażenia podpisują Przewodniczący 

Komisji oraz wszyscy jej członkowie. 

5. Protokół z fizycznej likwidacji środków trwałych i wyposażenia powinien w szczególności 

zawierać: 

1) nazwę składnika majątku; 

2) numer inwentarzowy; 

3) wartość; 

4) sposób likwidacji. 

6. Do protokołu z fizycznej likwidacji należy dołączyć: 

1) dokument  stwierdzający przeprowadzenie fizycznej likwidacji; 

2) dowód rozchodu składnika majątku LT 

3) dowód rozchodu składnika majątku LN. 

§ 12. Baterie i akumulatory należy utylizować stosując przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. 

o bateriach i akumulatorach. 

§ 13. W przypadku uzyskania w procesie likwidacji części możliwych do wykorzystania 

w przyszłości jako części zamienne, sporządza się wykaz uzysków z likwidacji. 

§ 14. 1. Protokół likwidacji oraz protokół z fizycznej likwidacji Komisja przekazuje Skarbniko-

wi Gminy oraz podmiotowi wnioskującemu o likwidację środka trwałego, wyposażenia lub materia-

łu. 

2. Protokół z fizycznej likwidacji stanowi podstawę zmian w zapisach księgowych. 

3.  Protokół zatwierdza Burmistrz Książa Wlkp. 

§ 15. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Burmistrz 

        /-/    Teofil Marciniak  



 


