
ZARZĄDZENIE NR 163/2021
BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW

z dnia 19 listopada 2021 r.

w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej

Na  podstawie  art. 33 ust. 3 ustawy  z dnia  8 marca  1990 roku  o samorządzie  gminnym  (Dz. U.  z 2021 r.
poz. 1372 z późn.  zm.),  art. 4 ust. 5 ustawy  z dnia  29 września  1994 r.  o rachunkowości  (Dz. U.  z 2021 r.,
poz. 217 z późn. zm.) w związku z § 5 ust. 4 zarządzenia nr 188/2011 Burmistrza Miasta Żarów z dnia 30 grudnia
2011r. w sprawie wprowadzenia instrukcji gospodarki majątkiem trwałym, zasad odpowiedzialności za powierzone
mienie w gminie Żarów, zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Z dniem 19 listopada 2021 roku powołuje się stałą Komisję Likwidacyjną w składzie:

- Pan Marcin Wolfram - Przewodniczący Komisji,

- Pani Katarzyna Michalczyk-Zielińska – Członek Komisji,

- Pani Agnieszka Gołuch -  Członek Komisji.

2. Komisja  Likwidacyjna  powołana  zostaje  w celu  dokonywania  likwidacji  środków  trwałych
w używaniu (wyposażenie), stanowiących majątek gminy.

3. Likwidacja, o której mowa w ust. 2 polegać może na:

- fizycznym zniszczeniu,

- wycofaniu z używania,

- przewiezieniu do specjalistycznego zakładu lub skupu, celem zniszczenia lub oddania na części.

4. Przed  dokonaniem  likwidacji  środków,  o których  mowa  w ust. 2 Komisja  zobowiązana  jest  do
każdorazowego dokonania oględzin środka, pod kątem jego zużycia i przydatności do dalszego używania oraz do
określenia wartości likwidowanego majątku.

5. Z  przeprowadzonych  czynności  likwidacyjnych  Komisja  Likwidacyjna  zobowiązana  jest  sporządzić
protokół, w którym podaje się przyczyny likwidacji i jej sposób, według wzoru zawartego w załączniku nr 7 do
zarządzenia  nr  188/2011  z dnia  30 grudnia  2011r.  w sprawie  wprowadzenia  instrukcji  gospodarki  majątkiem
trwałym, zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w gminie Żarów.

§ 2. 1. Realizację zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.

2. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 3. Traci  moc  zarządzenia  Nr 28/2011  Burmistrza  Miasta  Żarów  z dnia  04 marca  2011 roku  w sprawie
powołania Komisji Likwidacyjnej.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Id: DF0B5DFB-C8CB-493D-9483-34621BC30BC0. Podpisany Strona 1



Uzasadnienie

W związku z koniecznością zmiany składu osobowego Komisji Likwidacyjnej podjęcie niniejszego zarządzenia 
jest zasadne.
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