BURMISTRZ TOSZKA
ul. Bcleslawa Chrobrego 2
44-180 Toszek

ZARZ1\DZENIE
Burmistrza Toszka Nr 0050.282.2012
z dnia 6 wrzesnia 20 12 roku
w sprawie : przeprowadzenia likwidacji skladnik6w majqtkowych Gminy Toszek,
kt6re utracily wartosc uzytkow'lc oraz powo lania Komisji likwidacyjnej .

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r
z 200 1 r Nr 142 , poz. 15 9 1 z p6Zn.zm.)

zarz'l.dza

si~

, co

0

samorz'lcdzie gminllym (Dz.U .

nas t ~puje

:

§1
1. Powol uj « Komisj« likwidacyj nq w skladzie :
I) Sekretarz Gminy Mateusz Papkala - Przewodnicz'lccy Komisji
2) Malgorzata Por«bska - zast«pca Przewodni cz'lccego,
3)Andrzej Pruski - czlonek Komi sji ,
4)Dariusz Bunda - czlonek Komisji.
2. Prac'lc Komisji likwidacyjnej kieruje Przewodnicz'lccy komisji , a podczas jego ni eobecnosci
zast«pca Przewodni cz'lccego.
3. Dla prawomocnosci dzialan K omisji w jej pracach musi uczestniczyc co najmniej 2 czlonk6w,
w tym Przewodnicz'lccy komisji lub zast,<pca Przewodn icz'lccego.

§2
Do zadan Komisj i nalezy :
IZebranie pisemnych wniosk6w od : kierownika Ur2'<du Stanu Cywilnego , kierownik6w
Referat6w Urz«du Miejskiego w Toszku , samodzielnego stanowi ska ds. obrony cywilnej ,
kierownik6w jednostek organizacyjnych dotycZ<lcych likwidacji skladnik6w majqtkowych .
kt6re utracily wartosc uzytkowq.. Skladniki maj 'lctkowe do likwidacji wskazywane S'lc w
porozumieniu z osobami materialnie za nie odpowiedzialnyrni.
2.Dokonanie ogl",dzin wskazanych przez osoby , 0 kt6rych mowa w ust.l skladnik6w mai'l.tkowych
celem oceny zasadnosci wniosku 0 dokonanie likwidacj i.
2.Sporz'l.dzenie zbiorczego wn iosku dotycz'l.cego likwid acji skladnik6w maj'l.tkowych wskazanych
przez osoby , 0 kt6rych mowa w ust. 1 oraz przedlozenie go Burrnistrzowi do akceptacji.
3.Dokonanie likwidacji zaakceptowanych przez Bunnistrza skladnik6w maj'ltkowych.
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4.Sporzqdzenie protokolu likwidacji skladnik6w maj<ttkowych.
5. Przekazan ie Skarbnikowi Gminy wni osku 0 zdj,<cie ze stanu inwentarzowego zlikwidowanych
skladnik6w majqtkowych. Do wniosku dolqcza si« : vmiosek , 0 kt6rym mowa w ust. 2 oraz
protok61 , 0 kt6rym mowa w ust. 4.
6.Poinformowanie na pismie os6b odpowiedzialnych materialnie za skladniki maj<ttkowe
zlikwidowaniu wskazanych przez nich skladnik6w majqtkowych.

0

§3
W razie w<ttpliwosci co do zasadnosci likwidacji skladnika maj<ttkowego Przewodniczqcy Komisji
moze wystqpic do Burmistrza 0 zezwolenie na uzyskanie ekspertyzy.
§4

Likwidaeji podlegajq skladniki maj <ttkowe , kt6re utracily swojq wartosc uzytkow<t ze

wzgl~du

na :

1. calkowite zuzycie lub zuzycie w stopniu uniemozliwiajqcym korzystanie ze skladn ika
majqtkowego ,
2. zniszczone na skutek zdarzen losowych ,
3. nieoplacalnosc ieh naprawy ze wzgl,<d6w ekonomicznych ,
4. przestarzalos6 technicznq

§5
Czynnosei,

0

kt6rych mowa w § 2 Komisja wykonuje w terminie do dnia 1 pazdziemika 20 12 r .
§6

Wykonanie zarz<tdzenia powierzam Przewodniczltcemu JIComisji Iikwidacyjnej.
§7

Zarzqdzenie wehodzi w zycie z dniem podj«cia.
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