
Zarządzenie Nr 24.2021
Wójta Gminy Przystajń
z dnia 15 lutego 2021 r.

w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej do przeprowadzania likwidacji składników 
majątkowych w Urzędzie Gminy Przystajń i jednostkach scentralizowanych oraz regulaminu 
jej działania

Na podstawie art.  30 ust.  2 pkt.  3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o 
rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 217) zarządzam co następuje:

§ 1
Powołuje się Komisję likwidacyjną składników majątkowych w Urzędzie Gminy Przystajń w 
następującym składzie:

1. Agnieszka Zabawa – Przewodniczący Komisji
2. Paweł Antczak – Zastępca Przewodniczącego
Członkowie
1. Marta Okaj – Członek komisji
2. Łukasz Grajcar – Członek Komisji
3. Robert Chamela – Członek komisji
4. Tadeusz Spalik – Członek komisji

§ 2
Powołuje się Komisje likwidacyjną składników majątkowych w pozostałych jednostkach 
scentralizowanych w następującym składzie:

1. Agnieszka Zabawa – Przewodniczący Komisji
2. Agnieszka Janik - Zastępca Przewodniczącego
Członkowie
1. Grażyna Parkitna – Członek komisji (pracownik GPP w Przystajni)
2. Barbara Zawierucha – Członek Komisji (pracownik PSP w Borze Zajacińskim)
3. Bożena Kiepura – Członek komisji (pracownik SP w Przystajni)
4. Gabriela Kudlińska – Członek komisji (pracownik GOPS w Przystajni)

§ 3
Komisja likwidacyjna działa zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 4
Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Przystajń.

§ 5
Traci moc Zarządzenie Nr 2/2017 Wójta Gminy Przystajń z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie 
powołania Komisji Likwidacyjnej składników majątku ruchomego w Urzędzie Gminy 
Przystajń oraz regulaminu jej działania.

§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Przystajń
        Henryk Mach



Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 24.2021
Wójta Gminy Przystajń
Z dnia 15 lutego 2021 r.

Regulamin działania Komisji Likwidacyjnej składników majątkowych w Urzędzie 
Gminy Przystajń i jednostkach scentralizowanych

1. Komisja  likwidacyjna  zwana  dalej  Komisją  dokonuje  czynności  likwidacyjne  majątku 
znajdującego  się  na  stanie  ewidencyjnym  Urzędu  Gminy  Przystajń  oraz  jednostek 
scentralizowanych tj:

a) Szkoły Podstawowej w Przystajni,
b)  Publicznej Szkoły Podstawowej w Borze Zajacińskim,
c)  Gminnego Przedszkola Publicznego w Przystajni,
d)  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przystajni.

2. Likwidacja  składników  majątkowych  może  dotyczyć:  środków  trwałych,  pozostałych 
środków trwałych oraz innych składników majątkowych. 

3. Jako  składniki  majątku  rozumie  się:  środki  trwałe,  pozostałe  środki  trwałe  ,  wartości 
niematerialne i prawne oraz inne składniki majątkowe.

4. Komisja wykonuje powierzone jej zadania w składzie co najmniej 3 osobowym, przy czym 
w pracach Komisji obowiązkowo uczestniczy Przewodniczący Komisji lub Zastępca.

5. Do zadań Komisji należy:
1) Dokonanie  oceny  przydatności  składnika  do  dalszego  użytkowania,  po 

przeprowadzeniu  oględzin  proponowanego  do  likwidacji  składnika  majątkowego, 
zużytego lub zbędnego,

2) Zbadanie, czy zgłoszone do likwidacji składniki majątkowe były użytkowane zgodnie 
z ich przeznaczeniem, właściwie zakonserwowane, zabezpieczone przed zniszczeniem, 
zepsuciem itp.,

3) Ustalenie  sposobu  likwidacji  zgłoszonych  do  wycofania  z  dalszego  użytkowania 
rzeczowych składników poprzez: przekazanie do utylizacji  odpowiednim odbiorcom 
zgodnie z aktualnymi przepisami prawa np. złomowanie, wywiezienie na wysypisko, 
utylizacja, rozbiórka.

4) Dokonanie  fizycznej  likwidacji  zużytych  składników  majątkowych,  stanowiących 
własność Urzędu Gminy Przystajń lub jednostek scentralizowanych,

5) Sporządzenie protokołu likwidacyjnego z przeprowadzonej  likwidacji,  którego wzór 
stanowi załącznik nr 2a-c do niniejszego regulaminu,

6) Zlecenie  przygotowania  dowodu  LT  „Likwidacja  środka  trwałego”,  którego  wzór 
stanowi  załącznik  nr  3 do  niniejszego  regulaminu  odpowiedniemu  pracownikowi 
merytorycznemu.

§ 2
Zgłoszenie braku przydatności gospodarczej poszczególnych rzeczowych składników majątku 
(środków  trwałych,  pozostałych  środków  i  innych  składników  majątkowych)  następuje 
poprzez pisemne złożenie wniosku do Komisji.  Wzór wniosku stanowi  załącznik nr 1 do 
regulaminu.

§ 3
Przewodniczący Komisji po otrzymaniu wniosku ustala termin i miejsce posiedzenia Komisji.

§ 4
1. Komisja sporządza protokół likwidacyjny zgodnie z załącznikiem nr 2 a-c do regulaminu. 

Do protokołu dołącza się wszystkie zebrane w danej sprawie dokumenty.
2. Protokół  likwidacyjny  wystawia  się  w  dwóch  egzemplarzach,  protokół  likwidacyjny 

podpisują członkowie komisji.



3. Protokół  zatwierdza  Wójt,  w celu  akceptacji  likwidacji  rzeczowego  składnika  majątku 
trwałego.

4. Po  zatwierdzeniu  przez  Wójta,  jeden  protokół  likwidacyjny  jest  przekazywany  do 
kierownika  jednostki  scentralizowanej  lub  osobie  odpowiedzialnej  za  środki  trwałe 
(pozostałe środki trwałe), drugi egzemplarz jest przekazywany do referatu finansowego.

§ 5
1. Likwidacja składników majątkowych może być spowodowana, poza naturalnym zużyciem 

także:
a) przypadkami losowymi np. pożar, powódź, kradzież;
b) decyzjami  ekonomicznymi  np.  zużyciem technologicznym i  potrzebą  wymiany 

urządzeń,
c) względami organizacyjnymi i koniecznością wymiany,
d) zepsuciem i brakiem ekonomicznego uzasadnienia naprawy.

2. Fizycznej  likwidacji  zużytych  składników  majątku  dokonuje  się  poprzez  utylizację 
zgodnie ze sposobem określonym w protokole likwidacyjnym.

3. Fizycznej  likwidacji  składników  majątku  dokonuje  Komisja  w  obecności  osoby 
odpowiedzialnej za składniki majątkowe.

4. W  przypadku  gdy  przedmiotem  fizycznej  likwidacji  jest  sprzęt  elektroniczny, 
komputerowy, urządzenia, aparatura, baterie, akumulatory itp., które podlegają utylizacji 
zgodnie z odrębnymi przepisami Komisja udziela zlecenia specjalistycznemu podmiotowi, 
celem  dokonania  utylizacji.  Dokumentacja  dotycząca  przyjęcia  do  utylizacji  stanowi 
załącznik  do  protokołu  likwidacyjnego.  W  przypadku  gdy  odbiór  sprzętu  przez 
wyspecjalizowana  firmę  utylizacyjną  jest  późniejszy  niż  sporządzenie  protokołu 
likwidacyjnego, za datę wyksięgowania składnika majątku, uznaje się datę sporządzenia 
protokołu likwidacji. Dokument potwierdzający utylizację dołącza się do dokumentacji nie 
później niż w ciągu 6 miesięcy od daty sporządzenia protokołu likwidacyjnego.

5. Dowodem utylizacji  zużytego sprzętu elektronicznego może być również zaświadczenie 
wystawione przez sklep, któremu zużyty sprzęt przekazano przy zakupie nowego sprzętu.

6. Dokument LT wraz z protokołem likwidacyjnym lub zatwierdzony protokół likwidacyjny 
dla pozostałych środków trwałych, nisko cennych składników majątkowych oraz wartości 
niematerialnych  i  prawnych wraz  z  załącznikami  musi  zostać  dostarczony  do Referatu 
Finansowego  celem  wyksięgowania  składników  majątku  w  ciągu  14  dni  od  daty 
podpisania go przez członków komisji. 

Wójt Gminy Przystajń
        Henryk Mach



Załącznik nr 1 do Regulaminu
do Zarządzenia Nr 24.2021
Wójta Gminy Przystajń 
Z dnia 15 lutego 2021 r.

Wniosek o likwidację składników majątkowych użytkowanych w jednostce:

……………………………………………………………………………………………..
(nazwa i adres jednostki)

Wnioskuję o likwidację niżej wyszczególnionych składników majątkowych:

Lp. Określenie  składnika,  rok 
nabycia,  numer  fabryczny 
(jeżeli jest)

Ilość Nr. inwentarzowy Wartość Uzasadnienie  powodu 
likwidacji

Razem:

Przystajń, dnia …………………….                               ………………………………………
        (podpis Wnioskodawcy)



Załącznik nr 2a do Regulaminu
do Zarządzenia Nr 24.2021
Wójta Gminy Przystajń 
Z dnia 15 lutego 2021 r.

Protokół Nr ……………

z dnia ……………….

Stałej Komisji Likwidacyjnej działającej w Urzędzie Gminy Przystajń i jednostkach 
scentralizowanych

Zgodnie z Zarządzeniem Nr … . ……… Wójta Gminy Przystajń z dnia …………………….. 
r. w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej do przeprowadzania likwidacji składników 
majątkowych w Urzędzie Gminy Przystajń i jednostkach scentralizowanych oraz regulaminu 
jej działania, Komisja w składzie:

1. ………………………………. – Przewodniczący Komisji,

2. ……………………………….- Zastępca Przewodniczącego Komisji,

3. ……………………………….- Członek Komisji

4. ……………………………….- Członek Komisji

rozpatrzyła wniosek z dnia …………………. złożony przez ………………………………..
(imię i nazwisko Wnioskodawcy)

i postanawia co następuje:

Proponuje likwidację następujących pozostałych środków trwałych (wyposażenia) :
Lp. Nazwa przedmiotu spisywanego J.m./ ilość wartość Nr inwentarzowy

Razem:

Dodatkowe wyjaśnienia
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Na tym protokół zakończono i podpisano.
Podpisy komisji:

1. ……………………………..
2. ……………………………..
3. ……………………………..
4. ……………………………...

Stanowisko Wójta:



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

…………………………………..
(podpis i pieczątka Wójta)

Załącznik nr 2b do Regulaminu
do Zarządzenia Nr 24.2021
Wójta Gminy Przystajń 
Z dnia 15 lutego 2021 r.

Protokół Nr ……………

z dnia ……………….

Stałej Komisji Likwidacyjnej działającej w Urzędzie Gminy Przystajń i jednostkach 
scentralizowanych

Zgodnie z Zarządzeniem Nr … . ……… Wójta Gminy Przystajń z dnia …………………….. 
r. w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej do przeprowadzania likwidacji składników 
majątkowych w Urzędzie Gminy Przystajń i jednostkach scentralizowanych oraz regulaminu 
jej działania, Komisja w składzie:

1. ………………………………. – Przewodniczący Komisji,

2. ……………………………….- Zastępca Przewodniczącego Komisji,

3. ……………………………….- Członek Komisji

4. ……………………………….- Członek Komisji

rozpatrzyła wniosek z dnia …………………. złożony przez ………………………………..
(imię i nazwisko Wnioskodawcy)

i postanawia co następuje:

Proponuje likwidację następujących wartości niematerialnych i prawnych :
Lp. Nazwa przedmiotu spisywanego J.m. Ilość/wartość Nr inwentarzowy

Razem:

Dodatkowe wyjaśnienia
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Na tym protokół zakończono i podpisano.
Podpisy komisji:

1. ……………………………..
2. ……………………………..
3. ……………………………..
4. ……………………………...

Stanowisko Wójta:
…………………………………………………………………………………………………..



…………………………………..
(podpis i pieczątka Wójta)

Załącznik nr 2c do Regulaminu
do Zarządzenia Nr 24.2021
Wójta Gminy Przystajń 
Z dnia 15 lutego 2021 r.

Protokół Nr ……………

z dnia ……………….

Stałej Komisji Likwidacyjnej działającej w Urzędzie Gminy Przystajń i jednostkach 
scentralizowanych

Zgodnie z Zarządzeniem Nr … . ……… Wójta Gminy Przystajń z dnia …………………….. 
r. w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej do przeprowadzania likwidacji składników 
majątkowych w Urzędzie Gminy Przystajń i jednostkach scentralizowanych oraz regulaminu 
jej działania, Komisja w składzie:

1. ………………………………. – Przewodniczący Komisji,

2. ……………………………….- Zastępca Przewodniczącego Komisji,

3. ……………………………….- Członek Komisji

4. ……………………………….- Członek Komisji

rozpatrzyła wniosek z dnia …………………. złożony przez ………………………………..
(imię i nazwisko Wnioskodawcy)

i postanawia co następuje:

Proponuje likwidację następujących niskocennych składników majątku (wyposażenie)
Lp. Nazwa przedmiotu spisywanego J.m. / ilość wartość Miejsce dotychczasowego 

użytkowania

Razem:

Dodatkowe wyjaśnienia
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Na tym protokół zakończono i podpisano.
Podpisy komisji:

1. ……………………………..
2. ……………………………..
3. ……………………………..
4. ……………………………...

Stanowisko Wójta:



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

…………………………………..
(podpis i pieczątka Wójta)

Załącznik nr 3 do Regulaminu
do Zarządzenia Nr 24.2021
Wójta Gminy Przystajń 
Z dnia 15 lutego 2021 r.

L I K W I D A C J A
Pieczęć jednostki

środka trwałego/ wartości 
niematerialnej lub prawnej 

LT
NR            Symbol kosztów

Nazwa środka trwałego / wartości niematerialnej lub prawnej Ilość Nr inwentarzowy

 

Orzeczenie Komisji Likwidacyjnej:
-przyczyna likwidacji:

Sposób likwidacji:

Data rozpoczęcia likwidacji  Data zakończenia likwidacji  

Podpisy komisji:

1. ......................................................................

2. ......................................................................

3. ......................................................................

Decyzję komisji zatwierdzam

....................................                ..................................

...
               (data)                                     (dyrektor jednostki)

Pieczęć jednostki

Wpłynęło dnia 
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
                                                                                                                                                                   (podpis)

Polecenie księgowania NR ..................................... Data  ……………………………..

Treść Kwota Konto WN Konto MA

Uwagi: Zaksięgowano

                                        ................................
            (data)                                                (podpis)




