
ZARZ.IDZENIE Nr .' /201s

WOJEW6DZKIEGO INSPEKTORA OCHRONY ROSLIN I NASIENNICTWA

W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

z dnia2 fiarce 2015 t.

w sprawie powolania Komisji do spraw sposobu i trybu gospodarowania skladnikami majqtku

ruchomego, w ktory w)?osazony je$ Wojew6dzki Inspektorat Ochrony RoSlin i

Nasiennictwa w Gorzowie Wielkopolskim.

Na podstawie przepisow art. l0 ust. 2 ustawy z dnia 29 wrzeinia 1994 r.

v o rachunkowoSci (Dz. tJ. z 2013 r. poz. 330, z 20i,3 r. poz. 613, z 2014 r. poz. 768, I 100

i z 2015 t. poz. 4) oraz S 4 ust. 2 rozporz4dzenia Rady Ministrow z dni'a 2l maia 20lO r.,

w sprawie sposobu i trybu gospodarowania skladnikarni rzeczo\ymi majqtkr.r ruchomego.

w kt6ry w)?osazone s4 jednostki budzetowe (Dz. U. z 2010 r. Nr ll4, poz.76l) zarz4dza sig

co nastgpuje:

$ l. Powotuje siE komisjg do spraw sposobu i trybu gospodarowania skladnikami maj4tku

mchomego i ksiggozbioru, w kt6re w)?osazonyjest Wojewodzki Inspeklorat:

l) Przewodniczqcy AgataTrzosek-Mozdzen

2) Zastepc, Barbara Stolarck

3) Czlonek Beata J6zefowska

4) Czlonek Magdalena Jaszcza

v 5) Czlonek Leszek Mazurkiewicz

$ 2. l. Kierownik kom6rki organizacyjnej, w kt6rej uzytkowaniu znajduj4 sig podlegajqce

skladniki maj4tku ruchomego i ksiEgozbioru, sklada wniosek do Przewodniczqcego komisji.

2. Wniosek powinien zawierai nastqpujqce dane:

a) nazwg przedmiotu lub urz4dzenia,

b) nr fabryczty lub inwentarzo"vy,

c) iloSc,

d) ceng jednostkow4,

e) wartos6,



0 kr6tt i opis powodu wystqpienia komisji.

3. Wnioski podlegaj4ce ocenie powinny by6 skladane od stycznia do korica wzeinia
danego roku.

$ 3. l. Komisja w skladzie przynajmniej trzyosobowym dokonuje oceny przydatnosci tych
skladnik6w i przedstawia propozycje dotycz4ce dalszego uz),tkowania albo zakwalifikowania
lych skladnikow do kategorii maj4tku zuzytego lub zbgdnego z przeznaczeniem na

zagospodarowanie w nastgpujqcy sposob:

a) sprzedvit,

b) oddanie w najem lub dzieriawq,

c) nieodplatneprzekazanie,

d) darowizna.

2. ZbQdne lub zuz,,te skladniki rzeczowe maj4tku ruchomego o znacznej wartosci mogq

byi przedmiotem darowizny, jezeli ich sprzedaz nie dojdzie do skutku.

5 4. Komisja sporz4dza Fotok6l z przeprowadzonej oceny skladnik6w rzeczowych majqtku

ruchomego.

$ 5. Przed wybraniem sposobu zagospodarowania rzeczowych skladnik6w majqtku

ruchomego, kierownik jednostki ustala wartoSi jednostkowq poszczeg6lnych slladnik6w.

$ 6. l. O zakwalifikowaniu skladnika rzeczowego majetku ruchomego do kategorii majqtku

zbgdnego lub vtlzylego oftz sposobie jego zagospodarowania decyduje Wojew6dzki
Inspektor.

2. Wojew6dzki Inspektoiat zamieszcza w Biuletynie Informacji Publiczne.j informacjg o

zbgdnych i zur)4ych skladnikach rzeczowych maj4tku ruchomego, kt6rych wartosi
jednostkowa przekacza r6wnowartosi w zlotych 300 eulo.

$ 7. Przetarg oglasza, organizuje i przeprowadza Wojew6dzki lnspektorat.

$ 8. Jednostka mo2e nieodplatnie przekazai skladniki rzeczowe majqtku ruchomego innej

jednostce lub jednostce samorzqdu ter)4orialnego na czas oznaczony, nieoznaczony albo bez

zastrzezenia obowiqzku zwrotu.

$ 9. l. Likwidacji zbgdnych lub zu2),rych skladnik6w maj4tku ruchomego dokonuje siE w

trybie sprzedazy na surowce wt6me albo ptzez zniszczenie, i,t przypadku gdy ich sprzeda2 na

surowce wt6me nie doszla do skutku lub bylabezzasadna.

2. Zuz),te skladniki rzeczowe majqtku ruchomego, stanowiqce odpady w rozumieniu
przepis6w ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz.2l zp62n. zm.)

s4 unieszkodliwiane.



.

3. Zniszczenia dokonuje komisja do spraw sposobu i trybu gospodarowania skladnikami
majqtku ruchomego i ksiggozbioru w skladzie co najmniej trzyosobowym.

$ 10. 1. Po zakorlczeniu trybu zagospodarowania rzecz-owych skladnik6w majqtku ruchomego

komisja sporzqdza protok6l i przedklada Wojew6dzkiemu Inspektorowi do zatwierdzenia.

2. Protokoly sporzqdza siq w trzech egzemplarzach z paeznatzeriem dla

a) wnioskodawcy.

b) dzialu finansowego,

c) komisji do spraw likwidacji.

$ I l. Traci moc zarz4dzenie r 2/2011 z dnia 20 stycznia 201I r. w sprawie powolania

komisji do spraw likwidacji skladnik6w maj4tku ruchomego i ksiggozbioru, w kt6re
wyposazony jest Wojew6dzki Inspektorat.

$ 12. Z.arz4dzene wchodzi w zycie z dniem podpisania. Lubuski tt0iel6dzki tnspekrr
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