
ZARZĄDZENIE NR 31/2010 
Wójta Gminy Siennica 

z dnia 16 sierpnia 2010 roku. 
 
 

w sprawie: powołania komisji do określenia przydatności do dalszego użytkowania  
                    niektórych składników majątku ruchomego. 
 
 
            Na podstawie art.28 ust.7 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 

(Dz.U.Nr 121, poz.591 z późn.zm) oraz § 52 ust.1, pkt.6   Regulaminu Organizacyjnego 

Urzędu Gminy stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 3/2007 Wójta Gminy Siennica 

 z dnia 12 lutego 2007 roku z późn.zm. zarządzam, co następuje:  

 
 

§ 1 
 

Powołuję komisję do określenia przydatności do dalszego użytkowania składników majątku 

gminy w następującym składzie: 

1. Radosław Legat -          przewodniczący 

2. Artur Czajka -               członek 

3. Stanisław Duszczyk –   członek 

4. Renata Nowakowska -  członek 

 

§ 2 

 

Do zakresu działania komisji należy: 

1. dokonanie oceny przydatności składników majątku -  samochód specjalny pożarniczy 

STAR oraz dwa  komputery  LG  CELERON do dalszego użytkowania, lub do 

zakwalifikowania  go do kategorii majątku zbędnego lub zużytego. 

2. sporządzenie protokołu oceny przydatności składników majątku opisanego w pkt.1 

       i przedłożenia go Wójtowi Gminy. 

 

§ 3 

 

Czynności wymienione w § 2 niniejszego zarządzenia należy wykonać w terminie do dnia 

31 grudnia 2010 r. 

 

§ 4 

 

Odpowiedzialnym za wykonanie zarządzenia jest Przewodniczący Komisji. 

 

§ 5 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 



 

PROTOKÓŁ OCENY PRZYDATNOŚCI SKŁADNIKÓW MAJATKU 
GMINNEGO 

 
Sporządzony w dniu 28.08.2010 r. przez Komisję w składzie: 

 

1. Radosław Legat -           przewodniczący 

2. Artur Czajka -                członek 

3. Stanisław Duszczyk -     członek 

4. Renata Nowakowska  -   członek 

 

 

Stwierdza się , że n/w składniki majątku gminnego nie nadają się do dalszego 

użytkowania. 

 

Lp. Nazwa przedmiotu Ilość Cena Wartość Uwagi 
 
1. 

 

 

Samochód specjalny 

pożarniczy STAR 660 

Nr rejestracyjny SDK 5547 

Rok produkcji 1968 

Nr podwozia A660M20023760 

/OSP Łękawica/. 

   Nie nadaje się do 

dalszego użytku  ze 

względu na zły stan 

techniczny , całkowicie 

utracił wartość użytkową, 

i jest technicznie 

przestarzały. 

W/w sprzęt należy 

złomować. 

 

2. 

 

Komputer CELERON /USC/ 

Komputer CELERON /pok.11/ 

2   Sprzęt komputerowy jest 

technicznie przestarzały, 

jego eksploatacja jest nie 

ekonomiczna. 

W/w sprzęt stanowi 

odpad i należy 

odprowadzić do firmy 

REMONDIS, która 

prowadzi działalność w 

zakresie 

unieszkodliwiania 

odpadów.  

 

 

Przedmioty wymienione w protokole w obecności Komisji  zostały pozbawione cech 

używalności. 

 

Podpisy Komisji; 

1…………………….. 

2…………………….. 

3…………………….. 

4…………………….. 

 

 

                                                                           Zatwierdzam  


