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ZARZĄDZENIE NR t4l2o1-5

Dyrektora Zespołu Szkół nr 4 w Nowym Sączu
z dnia 28 grudnia 2015 roku
w sprdwie powołania Komisji tikwidacyjnej do przeprowadzenio tikwidacji

składników mojqtku ruchomego zespołu Szkół nr 4 w Nowym Sqczu
Na podstawie 542 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2t maja 20]-0 roku
w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego, w który
wyposażone są jednostki budzetowe (Dz' U.zZolo roku, Nr t1'4,poz.76L)
zarządzam, co następuje:

9r
Powołuję Komisję likwidacyjną do przeprowadzenia likwidacji składników majątku
ruchomego Zespotu Szkół nr 4 w Nowym Sączu, zwaną dalej ,,Komisją" w następującym
składzie osobowym:
Przewodniczący:
członkowie:

5z
Komisja dokonuje fizycznej likwidacji zużytych składników majątku ruchomego w trybie
sprzedaży na surowce wtórne albo poprzez zniszczenie, w przypadku, gdy ich sprzedaż na
surowce wtórne nie doszła do skutku lub była bezzasadna.

9s
Przewodniczący Komisji, po otrzymaniu zatwierdzonego przez Dyrektora Szkoły, protokołu
od Przewodniczącego komisji do oceny składników majątku ruchomego, zawierającego listę
przeznaczonych do likwidacji składników majątkowych Zespołu Szkół Nr 4 w Nowym Sączu,
zwołuje Komisję, która przystępuje do fizycznego zniszczenia określonych w protokole
składników

majątku.

.

sł
Sposób fizycznego zniszczenia rzeczowych składników majątku powinien być zgodny
z przepisami ogólnymi.

5s
Sprzęt komputerowy, urządzenia, aparatura, baterie, akumulatory, szkodliwe substancje,
które muszą byc likwidowane - utylizowane są zgodnie z odrębnymi przepisami przez
specjalistyczne podmioty.

5o
Komisja sporządza protokół z czynności zniszczenia składników majątku ruchome 8o, wzor
protokołu określa załączniknr 1 do niniejszego zarządzenia.

5z
Po zakończeniu postępowania likwidacyjnego, przewodniczący Komisji przedkłada protokół
likwidacyjny do zatwierdzenia Dyrektorowi Zespołu Szkół nr 4 w Nowym Sączu.

5s
Traci moc rozporządzenie z dnia 01''04.2009r.

$g
?arządzenie wchodzi w zycie z dniem Ż8.tŻ.ŻoL5r.
:

S10
Zarządzenie podaje się do wiadomościpoprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz
umieszczenie w księdze zarządzen.

/-/Zenon Cwik

t do zarządzenia Dyrektora Zespolu Szkól Nr 4 w Nowym Sączu z dnia 28.12.2015 r. w sprawie
powolania Komisji likwidacyjnej do przeprowadzenia likwidacji składników majątku ruchomego Zespołu Szkół Nr 4
Zalącznik nr

w Nołym Sączu.
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PRoToKoŁ LIKWIDACYJNY
Spisany
li

w dniu

nr..........

w Zespole Szkoł Nr 4 w Nowym Sączu w

sprawie

kwidacj i składników maj ątkowych.

Komisia w składzie:
l.

Przewodniczący I Tomasz ow sianka

Ż. Członek: Wojciech Kurek

3' Członek: Adam Dybiec
dokonała likwidacji nizej wymienionego sprzętu:

Lp.

Nazwa i opis
przedmiotu

Numer
inwentarzowy

Ilość

Przyczyna
zniszczęnia

Sposob

unieszkodliwienia

2
a

-)

Podpisv Komisii Likwidacvinei

:

t.
2.
3.

podpis Dyrektora

Uwagi

