
ZARZĄDZENIE  Nr 19/22 

WÓJTA GMINY STRZELECZKI 

z dnia 16 lutego 2022 r. 

w sprawie gospodarowania przez jednostki organizacyjne Gminy Strzeleczki zużytymi lub zbędnymi 

składnikami majątku ruchomego 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 1372 ze zm.1) ) Wójt Gminy Strzeleczki zarządza, co następuje: 

§ 1. Wprowadza się Regulamin gospodarowania przez jednostki organizacyjne Gminy Strzeleczki zużytymi 

lub zbędnymi składnikami majątku ruchomego, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom jednostek Urzędu Gminy Strzeleczki. 

§ 3. Traci moc Zarządzenie Nr 28/2012 Wójta Gminy Strzeleczki z dnia 04.06.2012 w sprawie sposobu i trybu 

gospodarowania składnikami majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki organizacyjne Gminy 

Strzeleczki. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 r. 

Wójt Gminy Strzeleczki 

Marek Pietruszka 

 

 

                                                      
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1834 
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Regulamin gospodarowania przez jednostki organizacyjne Gminy Strzeleczki zużytymi lub zbędnymi 

składnikami majątku ruchomego 

 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

 

§ 1. 

Regulamin określa sposób i tryb gospodarowania przez jednostki organizacyjne Gminy Strzeleczki 

zużytymi lub zbędnymi składnikami majątku ruchomego, ich sprzedaży, przekazywania i darowizny, 

a także ich likwidacji.  

 

§ 2. 

Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 

1. Jednostce – należy przez to rozumieć jednostki organizacyjne Gminy Strzeleczki, 

2. Kierowniku jednostki – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Strzeleczki i kierowników 

gminnych jednostek organizacyjnych Gminy Strzeleczki, 

3. Zbędnych składnikach rzeczowych majątku ruchomego – należy przez to rozumieć składniki 

rzeczowe majątku ruchomego, które: 

a) nie są i nie będą mogły być wykorzystywane w realizacji zadań związanych z działalnością 

jednostki lub 

b) nie nadają się do dalszego użytku ze względu na zły stan techniczny, a ich naprawa byłaby 

nieopłacalna lub 

c) nie nadają się do współpracy ze sprzętem używanym w jednostce, a ich przystosowanie 

byłoby technicznie lub ekonomicznie nieuzasadnione: 

4. Zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego – należy przez to rozumieć składniki 

rzeczowe majątku ruchomego: 

a) posiadające wady lub uszkodzenia, których naprawa byłaby nieopłacalna lub 

b) zagrażające bezpieczeństwu użytkowników lub najbliższego otoczenia, lub 

c) które całkowicie utraciły wartość użytkową, lub 

d) które są technicznie przestarzałe,  a ich naprawa lub remont byłyby ekonomicznie 

nieuzasadnione, 

5. Wartości jednostkowej składnika rzeczowego majątku ruchomego – należy przez to rozumieć 

wartość tego składnika ustaloną przez kierownika jednostki z należytą starannością, na 

podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, 

z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia oraz popytu na nie, 

6. Równowartość kwoty wyrażonej w euro – należy przez to rozumieć kwotę obliczoną w złotych 

na podstawie średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego 

na dzień ustalenia wartości składnika, 

7. Składniku rzeczowym majątku ruchomego o znacznej wartości – należy przez to rozumieć 

składnik o wartości przekraczającej równowartość w złotych kwoty  6.000 euro. 
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Rozdział 2 

Sposób gospodarowania składnikami majątku ruchomego 

 

§ 3 

1. Jednostka jest zobowiązana do wykorzystania składników rzeczowych majątku ruchomego dla 

realizacji swoich zadań oraz do gospodarowania tymi składnikami w sposób oszczędny 

i racjonalny. 

2. Jednostka jest zobowiązana do utrzymania składników rzeczowych majątku ruchomego 

w stanie niepogorszonym, z uwzględnieniem normalnego zużycia  

3. Składniki rzeczowe majątku ruchomego jednostki mogą być wykorzystywane do jednoczesnej 

realizacji zadań innych jednostek, jeżeli nie ogranicza to  wykonywania własnych zadań jednostki 

i nie powoduje powstania dodatkowych kosztów po jej stronie. 

 

§ 4 

1. Jednostka powinna na bieżąco analizować stan majątku ruchomego z uwzględnieniem jego 

stanu technicznego oraz przydatności do dalszego użytkowania.  

2. Zgłoszenia zbędnego lub zużytego środka trwałego dokonują pracownicy, którym mienie zostało 

powierzone lub którzy mienie ruchome użytkują. Zgłoszenie składa się do kierownika jednostki. 

Wzór zgłoszenia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

3. Kierownik jednostki w przypadku stwierdzenia w toku bieżącej działalności jednostki, zgłoszenia   

zbędnego lub zużytego składnika rzeczowego majątku ruchomego przez pracowników albo 

w trakcie inwentaryzacji prowadzonej na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 wrześnie 1994 

r. o rachunkowości składników rzeczowych majątku ruchomego, które: 

1) nie są wykorzystane do realizacji zadań jednostki lub 

2) nie nadają się do dalszego użytku ze względu na zły stan techniczny lub niemożność 

współpracy ze sprzętem typowym lub 

3) posiadają wady lub uszkodzenia, zagrażające bezpieczeństwu użytkowników albo 

najbliższego otoczenia albo  

4) całkowicie utraciły wartość użytkową lub 

5) są techniczne przestarzałe,  

- powołuje komisję do oceny przydatności składników majątku ruchomego do dalszego użytkowania. 

Zarządzenie powołujące komisję stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. 

4. Komisja o której mowa w ust. 3 ppkt 5 dokonuje przeglądu składników majątku ruchomego: 

a) ocenia i kwalifikuje poszczególne składniki do kategorii majątku zbędnego lub zużytego, 

b) przedstawia propozycje sposobu zagospodarowania danych składników rzeczowych, 

c) ustala wartość jednostkową poszczególnych składników majątku, 

d) w przypadku gdy niemożliwe jest ustalenie wartości przez Komisję, wartości składników 

rzeczowych majątku ruchomego określa rzeczoznawca. 

5. W skład komisji są powoływane co najmniej trzy osoby spośród pracowników jednostki. 

6. Komisja sporządza protokół z przeprowadzonej oceny składników rzeczowych majątku  

ruchomego. Wzór protokołu stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. 

7. Do protokołu, o którym mowa w  § 4 ust. 6, komisja załącza wykaz zużytych i zbędnych 

składników rzeczowych majątku ruchomego, z propozycją sposobu zagospodarowania tych 

składników.  
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§ 5 

1. O zakwalifikowaniu składnika majątku ruchomego do kategorii majątku zbędnego lub zużytego 

oraz o sposobie jego zagospodarowania, a także o wartości jednostkowej poszczególnych 

składników decyduje kierownik jednostki po rozpatrzeniu propozycji Komisji. 

2. Jednostka zamieszcza w Biuletynie Informacji Publiczne informację o zbędnych i zużytych 

składnikach rzeczowych majątku ruchomego, których wartość jednostkowa przekracza 

równowartość w złotych kwoty 300 euro. 

 

§ 6 

1. Zbędne lub zużyte składniki rzeczowe majątku ruchomego mogą być przedmiotem 

sprzedaży, oddania w najem lub dzierżawę, nieodpłatnego przekazania oraz darowizny 

z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Zbędne lub zużyte składniki rzeczowe majątku ruchomego o znacznej wartości 

jednostkowej mogą być przedmiotem darowizny, jeżeli ich sprzedaż nie dojdzie do skutku. 

3. Zbędne lub zużyte składniki rzeczowe majątku ruchomego, niezagospodarowane w sposób, 

o którym mowa w ust. 1, mogą być zlikwidowane. 

4. Przy gospodarowaniu zbędnymi składnikami majątku ruchomego uwzględnia się, 

w pierwszej kolejności, potrzeby innych jednostek. 

 

Rozdział 3 

Sprzedaż składników majątku ruchomego 

 

§ 7 

1. Jednostka sprzedaje składniki rzeczowe majątku ruchomego o znacznej wartości w trybie 

przetargu publicznego, zwanego dalej przetargiem lub publicznego zaproszenia do rokowań  

 

§ 8 

1. Przetarg ogłasza, organizuje i przeprowadza kierownik jednostki. 

2. Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu wykonuje komisja przetargowa w składzie 

co najmniej trzyosobowym, powołana przez kierownika jednostki spośród pracowników 

jednostki.  

Zarządzenie powołujące komisję stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu. 

 

§ 9 

1. Cenę wywoławczą w przetargu ustala się w wysokości określonej w §5  

2. Sprzedaż w trybie przetargu nie może nastąpić za cenę niższą od ceny wywoławczej, 

z zastrzeżeniem § 21. 

 

§ 10 

Przedmiotem przetargu może być jeden lub więcej składników rzeczowych majątku ruchomego. 

 

§ 11 

1. Jednostka zamieszcza ogłoszenie o przetargu, w którym podaje termin przeprowadzenia 

przetargu. 

2. Między datą ogłoszenia o przetargu a terminem składania ofert powinno upłynąć co najmniej 

14 dni. 

3. W jednym ogłoszeniu można zamieścić informację o więcej niż jednym przetargu. 
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§ 12 

Ogłoszenie w przetargu określa w szczególności: 

1) Nazwę i siedzibę jednostki 

2) Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu 

3) Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki rzeczowe majątku 

ruchomego 

4) Rodzaj, typy i ilość sprzedawanych składników rzeczowych majątku ruchomego 

5) Wysokość wadium oraz formę, termin i miejsce jego wniesienia 

6) Cenę wywoławczą 

7) Wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta 

8) Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca 

9) Zastrzeżenie, że organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez 

wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn 

10) Informację o treści przepisów § 15, §16 i §18 

11) Termin zawarcia umowy sprzedaży 

Wzór ogłoszenia stanowi Załącznik Nr 5 do niniejszego Regulaminu 

 

§ 13 

1. Ogłoszenie o przetargu zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej 

Urzędu, w miejscu publicznie dostępnym w lokalu jednostki, a także w innych miejscach 

przyjętych zwyczajowo  do umieszczania ogłoszeń. 

2. W przypadku sprzedaży składników rzeczowych majątku ruchomego o znacznej wartości 

ogłoszenie o przetargu może zostać zamieszczone także w dzienniku o zasięgu lokalnym lub 

ogólnopolskim, z zastrzeżeniem § 34. 

 

§ 14 

1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości od 5 do 10% ceny 

wywoławczej sprzedawanego składnika rzeczowego majątku ruchomego. 

2. Wadium wnosi się w pieniądzu w walucie polskiej lub na wskazany rachunek bankowy. 

3. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, 

zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty. 

4. Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny. 

5. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od 

zawarcia umowy sprzedaży. 

 

§ 15 

1. Oferta pisemna złożona w toku przetargu powinna zawierać: 

1) Imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta 

2) Oferowaną cenę i warunki jej zapłaty 

3) Oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi 

odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin 

4) Inne dane wymagane przez organizatora przetargu, określone  w ogłoszeniu o przetargu. 

2. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami składa się w zaklejonej kopercie w miejscu i terminie 

określonym w ogłoszeniu o przetargu. 

Wzór oferty pisemnej stanowi załącznik Nr 6 do niniejszego Regulaminu 
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§ 16 

Rozpoczynając przetarg, komisja przetargowa: 

1. Stwierdza prawidłowość ogłoszenia przetargu 

2. Ustala liczbę zgłoszonych ofert oraz sprawdza wniesienie wymaganego wadium we wskazanym 

terminie, miejscu i formie 

3. Otwiera koperty z ofertami złożone w terminie i miejscu wskazanym w ogłoszeniu o przetargu. 

 

§ 17 

1. Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli: 

1) Została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, 

który nie wniósł wadium 

2) Nie zawiera danych, o których mowa w § 15 ust,1, lub są one niekompletne, nieczytelne lub 

budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mógłby prowadzić do uznania jej za nową 

ofertę 

2. O odrzuceniu oferty komisja zawiadamia niezwłocznie oferenta. 

 

§ 18 

Złożenie jednej ważnej oferty wystarczy do przeprowadzenia przetargu. 

 

§ 19 

1. Komisja przetargowa wybiera oferenta, który zaoferował najwyższą cenę. 

2. W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, komisja przetargowa 

postanawia o kontynowaniu przetargu w formie aukcji między tymi oferentami. Do aukcji 

przepisy § 26 -  § 32 stosuje się odpowiednio. 

3. W przypadku aukcji, o której mowa w ust. 2, komisja przetargowa zawiadamia oferentów, którzy 

złożyli równorzędne oferty, o terminie i miejscu przeprowadzenia aukcji. 

 

§ 20 

1. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie wyznaczonym przez prowadzącego 

przetarg, nie dłuższy niż 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży. 

2. Wydanie przedmiotu sprzedaży następuje niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny 

nabycia. 

 

§ 21 

1. Jeżeli pierwszy przetarg nie zostanie zakończony zawarciem umowy sprzedaży, jednostka 

ogłasza drugi przetarg. 

Drugi przetarg przeprowadza się w terminie co najmniej 2 tygodni od zamknięcia pierwszego 

przetargu, nie później jednak niż w ciągu 6 miesięcy od dnia zamknięcia pierwszego przetargu. 

Cena wywoławcza w drugi przetargu może zostać obniżona, jednak nie więcej niż o połowę ceny 

wywoławczej z pierwszego przetargu. 

2. W razie negatywnego wyniku drugiego przetargu kierownik jednostki może zastosować 

sprzedaż składnika rzeczowego majątku w trybie publicznego zaproszenia do rokowań. 

3. Przepis § 23 ust. 2 i 4 stosuje się odpowiednio. 
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§ 22 

1. Komisja przetargowa sporządza protokół z przebiegu przetargu, który powinien zawierać 

w szczególności: 

1) Określenie miejsca i czasu przetargu 

2) Imiona i nazwiska oraz podpisy członków komisji przetargowej  

3) Wysokość ceny wywoławczej 

4) Zestawienie ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszenie 

5) Najwyższą cenę zaoferowaną za przedmiot sprzedaży 

6) Imię, nazwisko (firmę) i miejsce zamieszkania nabywcy lub jego siedzibę 

7) Wysokość ceny nabycia i oznaczenie kwoty, jaką nabywca uiścił na poczet ceny 

8) Wnioski i oświadczenia członków komisji przetargowej 

2. Jeżeli nabywca nie uiści ceny nabycia w terminie, o których mowa w § 20 ust. 1, należy 

niezwłocznie uczynić o tym wzmiankę w protokole. Taką wzmiankę należy uczynić także 

o wpłaceniu ceny nabycia w terminie,  o którym mowa w § 20 ust. 1. 

3. Protokół, o którym mowa  ust. 1, zatwierdza kierownik jednostki. 

Wzór protokołu stanowi załącznik Nr 7 do niniejszego Regulaminu. 

 

§ 23 

1. Jednostka może sprzedać, w trybie publicznego zaproszenia do rokowań, składniki rzeczowe 

majątku ruchomego, jeżeli składniki te mają cechy sprzętu specjalistycznego, 

wykorzystywanego do wykonywania czynności operacyjno – rozpoznawczych przez podmioty 

upoważnione do wykonywania tych czynności.  

2. Do ogłoszenia o publicznym zaproszeniu do rokowań przepisy § 12 stosuje się odpowiednio. 

3. Kierownik jednostki może wystąpić do wybranych podmiotów, co do których może spodziewać 

się zainteresowania sprzedawanymi składnikami majątku ruchomego, z informacją 

o publicznym zaproszeniu do rokowań. 

4. Celem publicznego zaproszenia do rokowań jest uzyskanie w drodze negocjacji z oferentami 

najwyższej możliwej ceny za sprzedawane składniki majątku ruchomego. 

 

§ 24 

1. Rokowania prowadzi komisja w składzie co najmniej 3-osobowym, powołana przez kierownika 

jednostki spośród pracowników jednostki.  

Wzór zarządzenia powołującego komisję stanowi załącznik nr 8 do niniejszego Regulaminu. 

2. Kierownika jednostki ustala zasady działa komisji do spraw rokowań. 

3. Komisja sporządza ramowy program negocjacji w których przedkłada do zatwierdzenia 

kierownikowi jednostki warunki graniczne transakcji, w tym cenę wyjściową (wywoławczą) 

i cenę minimalną, do jakiej możliwie jest możliwe obniżenie ceny w negocjacjach. 

4. Cena minimalna, o której mowa w ust. 3 nie może być niższa od wartości, o której mowa w § 5. 

5. Warunki graniczne, z wyjątkiem ceny wywoławczej, nie mogą być udostępnione osobom 

trzecim. 

6. Do komisji do spraw rokowań przepisy odnoszące się do komisji przetargowej stosuje się 

odpowiednio. 

 

§ 25 

1. Do sprzedaży w trybie aukcji przepisy  §9,  §10, §11, §13 ust.1, §14 ,§16 -§ 18, §21, §22 stosuje 

się odpowiednio. 
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2. Aukcję prowadzi osoba wyznaczona przez kierownika jednostki, zwana dalej „prowadzącym 

aukcję”. 

§ 26 

Po otwarciu aukcji prowadzący aukcję podaje licytantom (Oferentom) do wiadomości: 

1) Przedmiot aukcji 

2) Cenę wywoławczą  

3) Warunki dotyczące wysokości postąpienia, o którym mowa w § 30 

4) Termin uiszczenia ceny nabycia 

5) Zmiany w stanie faktycznym i prawnym przedmiotu aukcji, które zaszły po ogłoszeniu 

o aukcji 

6) Nazwy (firmy) lub imiona i nazwiska licytantów, którzy wpłacili wadium i zostali dopuszczeni 

do aukcji 

 

§ 27 

Przystąpienie jednego licytanta wystarcza do przeprowadzenia aukcji 

 

§ 28 

Aukcja rozpoczyna się od podania ceny wywoławczej składnika rzeczowego majątku ruchomego 

przeznaczonego do sprzedaży. 

 

§ 29 

Postąpienie nie może wynosić mniej niż jeden procent ceny wywoławczej i więcej niż wysokość wadium. 

Zaoferowana cena przestaje wiązać licytanta, gdy inny licytant zaoferował cenę wyższą. 

 

§ 30 

Po ustaniu postąpień prowadzący aukcję, uprzedzając licytantów, po trzecim ogłoszeniu zamyka aukcję 

i udziela przybicia licytantowi, który zaoferował najwyższą cenę. 

 

§ 31 

Z chwilą przybicia następuje zawarcie umowy sprzedaży przedmiotu aukcji. 

 

§ 32 

Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po udzieleniu ma przybicia lub w terminie 

wyznaczonym przez prowadzącego aukcję, nie dłuższym niż 7 dni, licząc od dnia przybicia. 

 

§ 33 

Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia. 

 

§ 34 

1. Jednostka może sprzedawać składniki rzeczowe majątku ruchomego o wartości jednostkowej 

niższej niż kwota określona w § 5 ust. 2, mogą być sprzedawane bez stosowania trybów 

określonych  w § 7 ust. 1 

 

§ 35 

1. Jeżeli co najmniej dwie osoby będą zainteresowane nabyciem składnika majątku ruchomego, 

o którym  w § 34, jednostka przeprowadza aukcję między tymi osobami. 
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2. Aukcja o której mowa  w ust. 1, może być przeprowadzona między jednostką 

a zainteresowanymi osobami w formie elektrycznej, w tym z wykorzystaniem 

ogólnodostępnych internetowych portali aukcyjnych. 

 

§ 36 

Do oddania w najem lub dzierżawę składnika majątku ruchomego przepisy o sprzedaży tego składnika 

stosuje się odpowiednio.  

 

Rozdział 4 

Przekazywanie i darowizna zbędnych lub zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego 

 

§ 37 

1. Jednostka może nieodpłatnie przekazać składniki rzeczowe majątku ruchomego innej jednostce 

lub jednostce samorządu terytorialnego na czas oznaczony, nieoznaczony albo bez zastrzeżenia 

obowiązku zwrotu. 

2. Nieodpłatne przekazanie następuje na pisemny wniosek zainteresowanego złożony do 

kierownika jednostki. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 9 do niniejszego Regulaminu. 

3. Wniosek rozpatrywany jest w terminie 60 dni od daty jego wpływu. 

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 powinien zawierać: 

1) Nazwę, siedzibę i adres podmiotu występującego o nieodpłatnie przekazanie składnika 

rzeczowego majątku ruchomego 

2) Wskazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego , którego wniosek dotyczy 

3) Uzasadnienie potrzeb i sposobu wykorzystania składnika rzeczowego majątku ruchomego 

4) Oświadczenie, że przekazany składnik rzeczowy majątku ruchomego zostanie odebrany 

w terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo – odbiorczym 

5. Nieodpłatnego przekazania dokonuje się na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego 

zawierającego w szczególności: 

1) Oznaczenie stron 

2) Nazwa, rodzaj i cechy identyfikujące składnik rzeczowy majątku ruchomego 

3) Ilość składników rzeczowych majątku ruchomego oraz ich wartości 

4) Niezbędne informacje o stanie techniczno – użytkowym składnika rzeczowego majątku 

ruchomego  

5) Okres, w którym składnik rzeczowy majątku ruchomego będzie używany przez jednostkę 

korzystającą 

6) Miejsce i termin odbioru składnika majątku ruchomego 

7) Podpisy z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska osób upoważnionych do podpisania 

protokołu 

Wzór protokołu stanowi Załącznik Nr 10 Do niniejszego Regulaminu. 

6. Jednostka może nieodpłatnie przekazać składniki rzeczowe majątku ruchomego innej jednostce 

z poza granic  kraju w ramach m.in. szeroko pojętej pomocy humanitarnej lub na podstawie 

zawartych porozumień/umów partnerskich. 

7. W przypadku określonych w ust. 6 nieodpłatne przekazanie następuje na podstawie 

stosownego porozumienia stron i protokołu zdawczo – odbiorczego. 

 

§ 38 

1. Jednostka może dokonać darowizny składnika rzeczowego majątku ruchomego na rzecz 

jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo 

oświatowe niebędących państwowymi jednostkami budżetowymi, oraz fundacji i organizacji 
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pożytku publicznego, które prowadzą działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, 

lecznicą, oświatową, naukową, badawczo – rozwojową, wychowawczą, sportową lub 

turystyczną, z przeznaczeniem na realizację ich celów statutowych. 

2. Składniki rzeczowe majątku ruchomego stanowiące zabytki, w rozumieniu przepisów o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami, przekazuje się w formie darowizny państwowym lub 

samorządowym instytucjom kultury. 

3. Do darowizny, o której mowa w ust. 1 przepis § 37 ust. 5 stosuje się odpowiednio. 

4. Darowizny dokonuje się na pisemny wniosek zainteresowanego podmiotu. Wniosek 

o dokonanie darowizny powinien zawierać w szczególności: 

a) statut zainteresowanego podmiotu,   

b) nazwę, siedzibę i adres zainteresowanego podmiotu, 

c) wskazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego, którego wniosek dotyczy, 

d) oświadczenie zainteresowanego podmiotu, że składnik rzeczowy majątku ruchomego 

zostanie odebrany w terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo – odbiorczym, 

e) pisemne uzasadnienie potrzeb,  

f) wskazanie sposobu wykorzystania składnika rzeczowego majątku ruchomego przez 

podmiot wnioskujący o darowiznę 

g) zobowiązanie zainteresowanego podmiotu do pokrycia kosztów związanych z darowizną, 

w tym kosztów odbioru przedmiotu darowizny. 

Wzór wniosku stanowi Załącznik Nr 11 do niniejszego Regulaminu. 

 

§ 39 

1. Wartość składnika rzeczowego majątku ruchomego, przekazywanego w trybie § 37, określa się 

według wartości początkowej. 

2. Wartość składnika rzeczowego majątku ruchomego, darowanego w trybie § 38, określa się 

według wartości księgowej. 

 

§ 40 

Składniki rzeczowe majątku ruchomego, których dopuszczenie do obrotu handlowego wymaga 

uzyskania certyfikatu zgodności, mogą być przekazane nieodpłatnie podmiotom wykonującym 

stosowne badania, jeżeli koszt uzyskania certyfikatu zgodności przekraczałby spodziewane wpływy ze 

sprzedaży tych składników, a mogą one być wykorzystane do celów naukowo – badawczych. 

 

 

Rozdział 5 

Likwidacja zbędnych lub zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego 

 

§ 41 

1. Likwidacji zbędnych lub zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego dokonuje się 

w trybie sprzedaży na surówce wtórne albo poprzez zniszczenie, w przypadku gdy ich sprzedaż 

na surowce wtórne nie doszła do skutku lub była bezzasadna. 

2. Zużyte składniki majątku ruchomego, stanowiące odpady w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 

27 kwietnia 2001 r. o odpadach, są unieszkodliwiane. 

3. Składniki rzeczowe majątku ruchomego, które : 

1) były wykorzystywane do wykonywania czynności operacyjno – rozpoznawczych lub 

czynności w zakresie cyberbezpieczeństwa przez podmioty upoważnione do wykonywania 

tych czynności,  
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2) zostały dostarczone organowi lub jednostce pod warunkiem ich niezbywania lub 

nieprzekazywania podmiotom trzecim. 

3) służą do przetwarzania danych, w tym danych osobowych, takie jak telefony komórkowe, 

tablety, laptopy, dyski twarde 

- mogą być zniszczone bez próby sprzedaży, nieodpłatnego przekazania, darowizny lub 

sprzedaży na surowce wtórne. 

4. Zniszczenia dokonuje komisja likwidacyjna w składzie co najmniej 3-osobowym powoływana 

przez kierownika jednostki spośród pracowników jednostki. Wzór zarządzenia do powołania 

komisji likwidacyjnej stanowi Załącznik nr 12 Do niniejszego Regulaminu. 

5. Z czynności zniszczenia komisja likwidacyjna sporządza protokół zawierający następujące dane: 

1) Datę zniszczenia 

2) Nazwę, rodzaj, cechy identyfikujące oraz wartość składnika rzeczowego majątku ruchowego 

3) Przyczynę zniszczenia  

4) Imiona i nazwiska oraz podpisy członków komisji likwidacyjnej 

Wzór protokołu stanowi Załącznik Nr 13 Do niniejszego Regulaminu. 

 

Unieszkodliwienia składników rzeczowych majątku ruchomego dokonują przedsiębiorcy prowadzący 

działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwienia odpadów, którzy zostali wskazani w ustawie z dnia 

29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz. U. z 2007 r. Nr.42, poz. 276) lub którzy uzyskali zezwolenie 

na prowadzenie tej działalności na podstawie art. 26 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.  
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……………………………………………………… 

(nazwisko i imię osoby zgłaszającej) 

 

……………………………………………………… 
(zajmowane stanowisko służbowe) 
 

 

ZGŁOSZENIE 

zbędnych / zużytych składników majątku ruchomego 

znajdującego się w komórce organizacyjnej Urzędu Gminy w Strzeleczkach . 

 

 

Zgłaszam zbędne / zużyte składniki rzeczowe majątku ruchomego znajdującego się 

w ………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………. 

 

L.p. Nr inwentarzowy Nazwa składnika 
majątkowego 

Lokalizacja Przyczyna 
zgłoszenia 

1 2 3 4 5 

     

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                      

………………………………………………… 

      (podpis osoby zgłaszającej) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1  

do Regulaminu gospodarowania przez 

jednostki organizacyjne Gminy 

Strzeleczki zużytymi lub zbędnymi 

składnikami majątku ruchomego 
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ZARZĄDZENIE NR …../20… 
WÓJTA GMINY STRZELECZKI 

z dnia dd.mm.rrrrr r. 
 

w  sprawie powołania komisji do oceny i wyceny składników majątku ruchomego znajdującego się na 

stanie Urzędu Gminy Strzeleczki 

 
Na podstawie § 4 Regulaminu gospodarowania przez jednostki organizacyjne Gminy Strzeleczki 

zużytymi lub zbędnymi składnikami majątku ruchomego, wprowadzonego Zarządzeniem 
Nr………/20….Wójta Gminy Strzeleczki z dnia dd-mm-rrrrr r. zarządza się, co następuje: 
 
§ 1.Powołuje do wyceny i oceny przydatności do dalszego użytkowania składników majątku ruchomego 
znajdującego się na stanie Urzędu Gminy Strzeleczki komisję w składzie: 
 
1) Przewodniczący komisji – imię i nazwisko - stanowisko 

2) Członek komisji – imię i nazwisko - stanowisko 

3) Członek komisji – imię i nazwisko – stanowisko 

 

§ 2. Zadaniem komisji jest ocena i wycena majątku ruchomego stanowiącego własność Urzędu Gminy 
Strzeleczki pod względem stanu technicznego oraz przydatności do dalszego użytkowania. Ocena ta 
zostanie dokonana do dd-mm-rrrrr. 
 
 
§ 3. Komisja swoje obowiązki wykonuje w pełnym składzie. Dla ważności decyzji podjętych przez komisję 
konieczna jest obecność wszystkich jej członków. 
 
 
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

 

Załącznik nr 2  

do Regulaminu gospodarowania przez 

jednostki organizacyjne Gminy 

Strzeleczki zużytymi lub zbędnymi 

składnikami majątku ruchomego 
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Protokół 

Z przeprowadzonej oceny i wyceny składników rzeczowych majątku ruchomego 

 

Komisja do oceny przydatności składników majątku ruchomego: 

1) Przewodniczący komisji – imię i nazwisko - stanowisko 

2) Członek komisji – imię i nazwisko - stanowisko 

3) Członek komisji – imię i nazwisko – stanowisko 

 

powołana Zarządzeniem Nr …./20…. Wójta Gminy Strzeleczki z dnia dd-mmm-rrrrr r. w oparciu 

o zgłoszenie zbędnych/zużytych składników majątku ruchomego dokonała oceny zgłoszonych 

składników. 

 

Ustalenia komisji: 

Wykaz składników rzeczowych oraz propozycje sposobu ich zagospodarowania przedstawia poniższa 

tabela: 

L.p. Numer 
inwentarzowy 

Nazwa 
składnika 
majątkowego 

Ustalona 
wartość 
składnika (w zł.) 

Kwalifikacja 
składnika 
zbędny/zużyty 

Propozycja sposobu 
zagospodarowania 
składnika 

1 2 3 4 5 6 

      

 

Załączniki: 

1. Zgłoszenia zbędnych/zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego 

2. Informacje dodatkowe np. opinia rzeczoznawcy 

 

Podpisy komisji: 

 

1……………………………….. 

2……………………………….. 

3……………………………….                        

Załącznik nr 3 

do Regulaminu gospodarowania przez 

jednostki organizacyjne Gminy 

Strzeleczki zużytymi lub zbędnymi 

składnikami majątku ruchomego 

 

            Zatwierdzam 

 

 

…………………………………………. 

   (pieczęć i podpis Wójta) –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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ZARZĄDZENIE NR …/…. 
WÓJTA GMINY STRZELECZKI 

z dnia dd.mm.rrrrr 

w sprawie powołania komisji przetargowej do czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu na 
sprzedaż składników rzeczowych majątku ruchomego Urzędu Gminy Strzeleczki 

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 506) oraz § 8 Regulaminu gospodarowania przez jednostki organizacyjne Gminy Strzeleczki 
zużytymi lub zbędnymi składnikami majątku ruchomego, wprowadzonego Zarządzeniem 
Nr ……/20….Wójta Gminy Strzeleczki z dnia dd-mm-rrrrr r. zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. Powołuję komisję przetargową do czynności związanych z przeprowadzaniem przetargu na sprzedaż 

składników rzeczowych majątku ruchomego Urzędu Gminy w Strzeleczkach  w składzie: 

 

1) Imię i nazwisko -  przewodniczący 

2) Imię i nazwisko -  członek komisji 

3) Imię i nazwisko -  członek komisji 

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

                                                                                                                                            Wójt Gminy Strzeleczki 

                                                                                                                                                     Imię i nazwisko 

Załącznik nr 4 

do Regulaminu gospodarowania przez 

jednostki organizacyjne Gminy 

Strzeleczki zużytymi lub zbędnymi 

składnikami majątku ruchomego 
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OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ ……………………………………………….. 

  
I. Ogłaszający przetarg i jego siedziba: 

Gmina Strzeleczki 
ul. Rynek 4, 
47-364 Strzeleczki 
 
II. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu 

 
Otwarcie ofert odbędzie się dnia dd.mm.rrrrr. o godz. … w pok. nr …. w siedzibie Urzędu Gminy 
Strzeleczki, Rynek 4,47-364 Strzeleczki. 
 
Komisja przetargowa odrzuca ofertę jeżeli: 

1)     została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez 
oferenta, który nie wniósł wadium; 

2)     nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w rozdz.. VII ust. 1pkt. 1-4 
niniejszego ogłoszenia lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inne 
wątpliwości, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę; 

O odrzuceniu oferty komisja przetargowa  zawiadamia niezwłocznie oferenta. 
 
W przypadku otrzymania kilku ofert z  jednakową najkorzystniejszą ceną komisja przetargowa 
postanawia o kontynuowaniu przetargu w formie aukcji między tymi oferentami. 
 

 
III. Rodzaj, typ i ilość sprzedawanych składników rzeczowych majątku ruchomego: 
 

L.p. Nazwa składnika Nr inwentarzowy Data 
zakupu 

Ilość Stan 

1.      

 

 

IV. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki rzeczowe majątku 
ruchomego: 

(Nazwa składnika) można obejrzeć (wpisać miejsce) w dniu dd.mm.rrrrr  w godz. ……………… 
  

Informacje na temat ww. składnika można uzyskać pod numerem telefonu ……………., a na temat  
przetargu pod numerem telefonu  ……………………………. 

Załącznik nr 5 

do Regulaminu gospodarowania przez 

jednostki organizacyjne Gminy 

Strzeleczki zużytymi lub zbędnymi 

składnikami majątku ruchomego 
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V. Cena wywoławcza:   

 ………. brutto (słownie: ……………………………………………..) 

VI. Wysokość wadium oraz forma, termin i miejsce jego wniesienia 
 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości od 5% do 10% ceny 
wywoławczej, tj. kwoty ………..,- zł (słownie ………………………. ). 
Wadium należy wnieść wyłącznie w formie pieniężnej w złotych polskich na konto 
bankowe nr ………………………………………………… . 
Kserokopię pokwitowania wniesienia wadium należy załączyć do oferty. 
Wadium wniesione przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca 
się w terminie 7 dni, od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia ofert. 
Wadium wniesione przez nabywcę zalicza się na poczet ceny. 
Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia 
umowy sprzedaży. 
 

VII. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz wymagania jakim odpowiada 
  

Oferta po rygorem nieważności powinna być sporządzona w formie pisemnej, w języku polskim oraz 
musi zawierać: 

1)     imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmy) i siedzibę oferenta; 
2)     oferowaną cenę oraz warunki jej zapłaty; 
3)     oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi 

odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin; 
4)     kserokopie dowodu wniesienia wadium; 
 

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w zaklejonej kopercie z podanym imieniem 
nazwiskiem i adresem lub nazwą (firmy) i siedzibą oferenta opatrzonej dopiskiem „Oferta – przetarg na 
sprzedaż ………………………..” 
 
Ofertę należy przesłać na adres Urzędu Gminy Strzeleczki ul. Rynek 4, 47-364 Strzeleczki, lub złożyć 
w sekretariacie Urzędu – pokój numer ………. 
 
Termin składania ofert –  do dd.mm.rrrrr 
 
 

VIII. Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi w terminie do 5 dni od dnia wyboru przez komisję 
przetargową najkorzystniejszej oferty. 
Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia 
zawarcia umowy sprzedaży.  
Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny 
nabycia.  
 

IX. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania 
którejkolwiek z  ofert, bez podania przyczyn. 
  

  
                                                                                                                                              Zatwierdził 
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…………………………………… 

(Miejscowość i data) 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

(Imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania lub nazwa i adres 

Siedziby składającego ofertę) 

Telefon ……………………………………………………………………………… 

 

OŚWIADCZENIE/OFERTA PISEMNA 

 

1. Ja niżej podpisany oświadczam, że zapoznałem się z warunkami postępowania przetargowego 

określonego w ogłoszeniu o przetargu publicznym na sprzedaż …………………… oraz z treścią 

umowy. 

2. Akceptując warunki udziału w postępowaniu  po zapoznaniu się ze stanem technicznym 

pojazdu/rezygnuję z możliwości oględzin* składam ofertę zakupu …………………………………………..: 

……………..………………………………………. za kwotę brutto……………………………….……………………………….. 

(słownie………………………………………………………………………………………………………………………..…………..) 

3. W załączeniu dowód wpłaty wadium. 

4. Wyrażam zgodę, aby w przypadku wyboru mojej oferty jako najkorzystniejszej pod względem 

oferowanej ceny – kwota wadium zaliczona została na poczet ceny. 

5. W przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuje się do podpisanie umowy zgodnie ze wzorem 

zaproponowanym przez sprzedającego w terminie i miejscu określonym  przez sprzedającego. 

 

 

 

 

*  niepotrzebne skreślić 

 

 

Załącznik nr 6 

do Regulaminu gospodarowania przez 

jednostki organizacyjne Gminy 

Strzeleczki zużytymi lub zbędnymi 

składnikami majątku ruchomego 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: DAC84AFB-DE9F-4FC9-9E56-307F0C334345. Przyjęty Strona 17



 

 

  

 

 

 

Protokół z przebiegu przetargu 

 

Komisja w składzie: 

 

1. Imię i nazwisko -  przewodniczący 

2. Imię i nazwisko -  członek komisji 

3. Imię i nazwisko -  członek komisji 

 

Przeprowadziła sprzedaż w drodze składania ofert pisemnych, wyznaczoną przez Urząd Gminy 

Strzeleczki na dzień ………………… o godz. ……w siedzibie Urzędu Gminy w Strzeleczkach na ul. Rynek 4, 

47-364  

 

Sprzedaż dotyczyła następujących rzeczowych składników majątkowych:  

1. ............................................................... - cena wywoławcza .................................... zł 

2. ............................................................... - cena wywoławcza .................................... zł 

 

Zestawienie ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszenie: 

 

L.p Nazwisko i imię/nazwa firmy i adres zamieszkania/siedziba 
firmy 

Oferowana cena 

1.   

2.   

 

Najwyższą cenę  - . ………………………………… zaoferował: 

 

........................................................................  
                 (nazwisko i imię lub nazwa firmy)  
 

........................................................................  
                  (adres zamieszkania lub siedziba firmy)  

 

W wyniku przetargu wyłoniono nabywcę......................................................................................................  

Cena nabycia ……………………………………………………………..………………………………………………………………..….… zł.  

Wpłacone wadium zaliczone na poczet ceny:…………………………………………………………………………….……….zł. 

Do zapłaty …………………………….……..zł. (słownie:.........................................................................................) 

 

Podpisy członków komisji:  

1. ............................................................... - przewodniczący  

2. ............................................................... - członek  

3. ............................................................... - członek 

Załącznik nr 7 

do Regulaminu gospodarowania przez 

jednostki organizacyjne Gminy 
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ZARZĄDZENIE NR …/…. 
WÓJTA GMINY STRZELECZKI 

z dnia dd.mm.rrrrr 

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia rokowań w celu sprzedaży składników rzeczowych 
majątku ruchomego Urzędu Gminy Strzeleczki 

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 
2019 r. poz. 506) oraz 23 Regulaminu gospodarowania przez jednostki organizacyjne Gminy Strzeleczki 
zużytymi lub zbędnymi składnikami majątku ruchomego, wprowadzonego Zarządzeniem 
Nr ……/20….Wójta Gminy Strzeleczki z dnia dd-mm-rrrrr r. zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. Powołuję komisję do przeprowadzenia rokowań w celu sprzedaży składników rzeczowych majątku 

ruchomego Urzędu Gminy Strzeleczki w składzie: 

 

1) Imię i nazwisko -  przewodniczący 

2) Imię i nazwisko -  członek komisji 

3) Imię i nazwisko -  członek komisji 

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

                                                                                                                                            Wójt Gminy Strzeleczki 

                                                                                                                                                     Imię i nazwisko 
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……………………, dnia …….……. 20 ….. r. 
                                                                                                                                                                      /miejscowość/ 

 

………………………………... 
/pieczęć adresowa podmiotu/ 

 

 

Wniosek do Wójta Gminy Strzeleczki dotyczący nieodpłatnego przekazania składników majątku 

ruchomego będącego w dyspozycji urzędu 

 

1. Dane podmiotu występującego o nieodpłatne przekazanie 

 

a) nazwa:    ………………………….………………………….………………….., 

b) siedziba: ………………………..……………………………………………….., 

c) adres: ………………………………………………..…………………………... . 

2. Wykaz składników majątku ruchomego, którego wniosek dotyczy: 

l.p.  Nazwa składnika rzeczowego majątku ruchomego 

1.  

 

3. Uzasadnienie potrzeb i sposobu wykorzystania składnika rzeczowego majątku ruchomego: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Oświadczam, że przekazany składnik rzeczowy majątku ruchomego zostanie odebrany 

w terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo – odbiorczym. 

 

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

                                                                                                                                                    /podpis osoby/osób/uprawnionej/ych/do 
                                                                                                                                                      reprezentowania podmiotu/ 
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……………………, dnia …….……. 20 ….. r. 
                                                                                                                                                                      /miejscowość/ 

 

………………………………... 
/pieczęć adresowa podmiotu/ 

 

 

Wniosek do Wójta Gminy Strzeleczki o przekazanie w formie darowizny składnika majątku 

ruchomego 

 

1. Dane podmiotu występującego o nieodpłatne przekazanie 

 

d) nazwa:    ………………………….………………………….………………….., 

e) siedziba: ………………………..……………………………………………….., 

f) adres: ………………………………………………..…………………………... . 

2. Wskazanie składników majątku ruchomego 

l.p.  Nazwa składnika rzeczowego majątku ruchomego 

1.  

 

3. Uzasadnienie potrzeb i sposobu wykorzystania składnika rzeczowego majątku ruchomego: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Wskazanie sposobu wykorzystania składnika rzeczowego majątku ruchomego przez podmiot 

wnioskujący o darowiznę 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Załącznik nr 11 

do Regulaminu gospodarowania przez 

jednostki organizacyjne Gminy 
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5. Oświadczam, że składnik rzeczowy majątku ruchomego zostanie odebrany w terminie i miejscu 

wskazanym w protokole zdawczo – odbiorczym. 

6. Zobowiązuję się do pokrycia kosztów związanych z darowizną, w tym kosztów odbioru 

i transportu przedmiotu darowizny. 

7. W załączeniu przekazują kserokopię statutu. 

 

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

                                                                                                                                                    /podpis osoby/osób/uprawnionej/ych/do 
                                                                                                                                                      reprezentowania podmiotu/ 
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ZARZĄDZENIE NR ../20.. 
WÓJTA GMINY STRZELECZKI 

z dnia dd.mm.rrrrr r. 
 

w  sprawie powołania komisji likwidacyjnej zbędnych lub zużytych składników majątku ruchomego 

 
Na podstawie § 41 Regulamin gospodarowania przez jednostki organizacyjne Gminy Strzeleczki 

zużytymi lub zbędnymi składnikami majątku ruchomego, wprowadzonego Zarządzeniem Nr …/20….. 
Wójta Gminy Strzeleczki z dnia dd.mm.rrrr zarządza się, co następuje: 
 
§ 1.Powołuje komisję likwidacyjną Urzędu Gminy Strzeleczki w składzie: 
 
1) Przewodniczący komisji – imię i nazwisko - stanowisko 

2) Członek komisji – imię i nazwisko - stanowisko 

3) Członek komisji –  imię i nazwisko - stanowisko 

 
§ 2. Komisja likwidacyjna działa zgodnie z Regulaminem gospodarowania przez jednostki organizacyjne 
Gminy Strzeleczki zużytymi lub zbędnymi składnikami majątku ruchomego wprowadzonego 
Zarządzeniem Nr ../20… Wójta Gminy Strzeleczki z dnia dd.mm.rrrr. 
 
§ 3. Komisja zakończy swoje prace do dnia ………….. r. 
 
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Załącznik nr 12 
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jednostki organizacyjne Gminy 

Strzeleczki zużytymi lub zbędnymi 

składnikami majątku ruchomego 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: DAC84AFB-DE9F-4FC9-9E56-307F0C334345. Przyjęty Strona 24



 

 

 

 

Protokół likwidacji 

z dnia dd.mm.rrrr 

 

 Komisja powołana Zarządzeniem Nr …/20…. Wójta Gminy Strzeleczki z dnia dd.mm.rrrr r. 

w  składzie osobowym: 
 

1) Przewodniczący komisji – imię i nazwisko - stanowisko 

2) Członek komisji – imię i nazwisko - stanowisko 

3) Członek komisji –  imię i nazwisko – stanowisko 

 

W dniu dd.mm.rrrrr komisja zakończyła prace odnośnie następujących składników majątkowych 

będących na wyposażeniu Urzędu Gminy Strzeleczki: 

 

Ustalenia komisji: 

1. Środki trwałe – ewidencja ilościowo – wartościowa 

L. p. Nazwa Ilość Nr inwentarzowy Cena zakupu 

1     

 

1. Pozostałe środki trwałe – ewidencja ilościowo – wartościowa 

L. p. Nazwa Ilość Nr inwentarzowy Cena zakupu 

1     

 

1. Pozostałe środki trwałe – ewidencja ilościowa 

L. p. Nazwa Ilość Nr inwentarzowy Cena zakupu 

1     

 

Komisja stwierdziła, że w/w składniki majątku nie nadają się do dalszego użytkowania 

…………………………………………(przyczyna zniszczenia) …………………………………… 

 

Zatwierdzam ustalenia komisji:                                                        Podpisy komisji: 

 

…………………………………..                                                                             1. ………………….………………..… 

                                                                                           2..…………………………….………… 

                                                                                                                       3.………………………………………. 

Załącznik nr 13 
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