
ZARZĄDZENIE NR 86/2020 
WÓJTA GMINY RYCHTAL 

z dnia 3 listopada 2020 r. 

w sprawie ; powołania komisji ds. wyceny i likwidacji środków trwałych i materiałów. 

Na podstawie Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (  t.j.Dz. U. 
z 2020 ,poz.713 ) zarządza się co następuje: 

§ 1. 1.   Powołuje się Komisję ds. wyceny i likwidacji (zwaną dalej Komisją ) środków trwałych 
i materiałów (zwanych dalej składnikami majątku ) w następującym składzie: • Katarzyna Kucharska – 
Przewodniczący • Robert Adamek-członek • Helena Maciej - członek • Piotr Szczurek – 
członek 

2.  W skład Komisji jako członkowie mogą być powoływane dodatkowo inne osoby, jeżeli będzie 
wymagać tego fachowe określenie stopnia zużycia środka trwałego lub materiału. 

§ 2. 1.   Zadaniem Komisji jest kwalifikowanie składników majątku do likwidacji lub do sprzedaży 
oraz wycenienie składników majątku przeznaczonych do sprzedaży. 

2.  Ocena poszczególnych przedmiotów zgłoszonych do likwidacji w zależności od ich stanu oraz 
kwalifikacja do: a. wykorzystania na części jako materiały z odzysku, b. upłynnienia, c. likwidacji. 

§ 3. Przeprowadzenie wyceny i likwidacji mienia Gminy Rychtal, o którym mowa w § 2, odbywa się na 
podstawie „wniosków likwidacyjnych” (załącznik nr 1) składanych przez osobę materialnie odpowiedzialną za 
powierzone mienie (osoba użytkująca te przedmioty) za pisemną akceptacją kierownika referatu 
wnioskującego. 

§ 4. 1.   Z przeprowadzonych czynności Komisja sporządza w 2 egzemplarzach protokół, którego wzór 
określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

2.  Protokół podlega zatwierdzeniu przez Wójta Gminy Rychtal. 

3.  Zatwierdzony protokół stanowi podstawę do przeprowadzenia likwidacji lub dokonania odsprzedaży. 

§ 5. Sprzedaż składników majątku zakwalifikowanych do odsprzedaży przeprowadza właściwy  referat  na 
podstawie protokołu o którym mowa w § 3. 

§ 6. 1.   Likwidację składników majątku przeprowadza Komisja w oparciu o protokół o którym mowa 
w § 4. 

2.  Z przeprowadzonych czynności ujętych w ust. 1 Komisja sporządza w 2 egzemplarzach protokół 
likwidacji, którego wzór określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 

3.  Protokół likwidacji podlega zatwierdzeniu przez Wójta Gminy Rychtal. 

4.  Zatwierdzony protokół likwidacyjny Komisja przekazuje osobie materialnie odpowiedzialnej za 
zlikwidowane składniki majątku oraz jeden egzemplarz do Referatu Finansowego, gdzie stanowi podstawę do 
dokonania stosownych zmian w zapisach księgowych. 

§ 7. Traci moc Zarządzenie nr 29/2018 Wójta Gminy Rychtal z dnia 26.07.2018 r. w sprawie  powołania 
komisji do oceny stanu mienia jednostki . 

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 86/2020 

Wójta Gminy Rychtal 

z dnia 3 listopada 2020 r. 

wniosek do komisji likwidacyjnej 

Wniosek : 

W sprawie : wycofania z użytkowania rzeczowych składników majątku z dnia.............................. 

Wnoszę o dokonanie likwidacji następujących rzeczowych składników majątku (środków trwałych, 
wyposażenia) będących w dyspozycji : 

Nazwa komórki organizacyjnej …………………………................................................................. 

Znajdujących się w pokoju/lokalu Nr…………………..................................................................... 

Osoba materialnie odpowiedzialna………………………………………………………................... 

……………………………………………………………………………………………................... 

l.p Nazwa 
składnika 
majątku 

Jednostka miary Ilość 
stwierdzona 

Cena 
jednostkowa 

wartość 
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Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 86/2020 

Wójta Gminy Rychtal 

z dnia 3 listopada 2020 r. 

protokół -wniosek 

PROTOKÓŁ-WNIOSEK  Nr………………………………....................................…...... 

z dnia......................................................….................................................................... 

Dotyczy likwidacji rzeczowych składników majątku ( środków trwałych, wyposażenia) 

Na podstawie wniosku o wycofanie z użytkowania rzeczowych składników majątku z dnia…………….   
zgłoszonego przez ………………………………………………….......... 

…………………………………………………………………………………………........ 

1. Przewodniczący Komisji…………………………………………………......................... 

2. Członek Komisji………………………………………………………….......................... 

3. Członek Komisji………………………………………………………............................. 

4. Członek komisji…………………………………………………………............................. 

Działając w oparciu o Zarządzenie nr………      Wójta Gminy Rychtal z dnia   ………….. 

W sprawie zasad przeprowadzania likwidacji rzeczowych składników majątku ( środków trwałych, 
wyposażenia ) w Urzędzie Gminy Rychtal , po wszęciu postępowania dotyczącego oceny przydatności 
zgłoszonych składników majątku stwierdza że : zgłoszone składniki majątku nie nadają się do dalszego 
użytkowania oraz naprawy. 

Komisja wnioskuje o dokonanie likwidacji następujących składników majątku : 

l.p Nazwa składnika 
majątku 

Jednostka 
miary 

Ilość 
stwierdzona 

Cena 
jednostkowa 

wartość Lokalizacja 
składnika 
majątku 

Sposób 
likwidacji 
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Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 86/2020 

Wójta Gminy Rychtal 

z dnia 3 listopada 2020 r. 

protokół kasacyjny 

Protokół kasacyjny  Nr…………………  z dnia........................................................................ 

z dokonania fizycznej likwidacji rzeczowych składników majątku : 

Komisja kasacyjna w składzie : 

1. Przewodniczący Komisji…………………………………………………......................... 

2. Członek Komisji………………………………………………………….......................... 

3. Członek Komisji………………………………………………………............................. 

4. Członek komisji………………………………………………………............................. 

Działając na podstawie zatwierdzonego przez Wójta Gminy Rychtal Protokołu dotyczącego likwidacji 
rzeczowych składników majątku ( środków trwałych,wyposażenia) dokonała fizycznej likwidacji składników 
majątku w sposób wskazany w zatwierdzonym protokole. 

l.p Nazwa składnika 
majątku 

Jednostka 
miary 

Ilość 
stwierdzona 

Cena 
jednostkowa 

wartość Lokalizacja 
składnika 
majątku 

Sposób 
likwidacji 
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