ZARZĄDZENIE

NR 308NII2012
BURMISTRZA SKWIERZYNY

z dnia 4 września 2012 r.
likwidacyjnej do likwidacji zużytych składników
majątku ruchomego oddanych w użyczenie Społecznej Szkole Podstawowej
w Trzebiszewie

w sprawie

powołania komisji

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), § 42 Rozporządzenia Rady Min. z dnia 21 maja
2010r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania
ruchomego w których

wyposażone są

jednostki

składnikami

budżetowe

rzeczowymi

majątku

(Dz. U. z 2010 r. Nr 114, poz.

761) oraz art. 4 ust. 1 i ust. 3, pkt. 4 i ust. 5 ustawy z dnia 29

września

o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1223 ze zmianami)

1994 r,

zarządzam,

co

następuje:

§ 1. Powołuję komisję likwidacyjną, zwaną dalej "komisją", do zakwalifikowania do
likwidacji oraz przeprowadzania likwidacji zużytych składników majątku ruchomego,
będących w ewidencji Urzędu Miejskiego w Skwierzynie przekazanych w użytkowanie
Społecznej Szkole Podstawowej w Trzebiszewie, w następującym składzie:

l)Andrzej Śniadecki - przewodniczący komisji
2)Anna Rudzka - członek komisji
3)Stanisław

Antkowiak - członek komisji

4)Helena Guhl - osoba materialnie odpowiedzialna - dyrektor Spolecznej
Podstawowej w Trzebiszewie

Szkoły

§ 2. Ustalam termin prac komisji na okres 5 - 14 września 2012 r.
§ 3. Komisja sporządzi wykaz przedmiotów zakwalifikownych do likwidacji, w którym
określi przyczyny zakwalifikowania i zaproponuje sposób jej przeprowadzenia oraz
przedstawi go Burmistrzowi Skwierzyny celem jego akceptacji.
§ 4. Komisja sporządzi
Burmistrzowi Skwierzyny

protokół

z likwidacji, który przedstawi do zatwierdzenia

§ 5. Surowce wtórne uzyskane w wyniku fizycznej likwidacji należy sprzedać
w punktach skupu surowców, a pozyskane środki wplacić na rachunek Gminy
Skwierzyna.
§ 6. Odpady drewniane

należy przekazać

do sołectwu Trzebiszewo.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania
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