
Burmistłz ffiasta i Gminv
Koniecpol

ZARZĄDZENt g Nn r{91......lzote

BIIRMISTRZA MIASTA I GMINY KONInRCPOL

z dnia 24.10.2016 r.

w spralvie zasad gospodarowania skladnikami rzeczowymi majątku ruchomego
tlędącymi w dyspozycji Urzędu Miasta i Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy

Koniecpol

Na podstawie art. j0 ust.2 pkt j ialt. j3 ust.3 ttstarl1 zdnia8nrarca |990 r. o samolządzie
glllit-ltlr lll (Dz.L:. z 2013 r.. poz. 594 z póżn. zn1,) ora7, art, 53 ust. l. art. 68 ust. 1 i ań, 69
ust. l pkt 2 i _-] usta\ł1, z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2.0l3 r..
poz. 885 zpó)n, tm,1. zarządlanl co następLrie:

Rozdzial l

Przepisy ogólne

.s l. zarządzenie określa sposób i tryb gospodarowaIria składnikami rzeczorłl,nri majątku
ruchot-nego będącymi w dyspozycji Urzędu Miasta i Gnriny Korriecpol oraz rv pozostałych
jednostkach organizacl"jnych gminl,Koniecpol nieposiada.iącl,ch osobouości prarvne.j.

§ ]. llekroć rł,Zarządzeniu jest l-Ilowa o:

1. Urzędzie - naIe4- przez to rozunrieć Urząd Miasta i Gmin1 Koniecpol:
2. jednostkaclr organizacyjnych - należy przez Io rozumieć jednostki organizacyjne

gminy Koniecpol nieposiadające osoboł,ości prawne.i" z wl,łączenienr Urzędu:
3. kierorł,nikach.iednostek organizac.vj nych - należy przez to rozunlieć kierowrrikórł

jednostek organizacy jrr;-ch gmin1, Koniecpol. z wyłączenierrr Burnristrza Miasta i

Grniny Koniecpol:
4. składnikaclr rzc,czorł,_n-ch maiątku ruchonrego - należy przez to rozunieć składniki

rzeczo\\,e n-rajątku ruchornego będące w dyspozycji Urzędu oraz pozostab/ch
jednostek organizacyjnych do realizou,ania zadań statutowych:

5. zbędnych składnikach rzeczowl,ch rnajątku ruchomego należy przez to rozumieć
składniki rzeczo\\,e na.jątku ruclroniego. które:

a. nie są i nie będą ł,"vkorz),stane w realizacji zarlari związanlch z dzialalnościa Urzędu
lrrb jednostki orgaIrizacl,i nej. lub

b. nie nadają się do współpracy ze sprzętem używallym w Ulzędzie lub -wjednostce

organizacy,inej. a ich przl stosowanie byłoby technicznie 1trb ekonorrricznie
nieuzasadnione. lub

c. nie nadają się do dalszego rrĄtku. a,ich naprawa byłaby nieopłacalna;



J.

1.

l.

zużrĄych składnikach rzeczowłch majątku ruchonrego - należ.v przez to rozumieć
składniki lzeczowe ma.iątku ruchor-rrego, które:

całkorł.icie utraciły r.vartość użytkową. lub
posiadają wady lub uszkodzenia. a iclr naprawa byłaby nieopłacalna. lub
są technicznie przeStaźałel

wartości godziw,ej - rTależy przez to rozumieć wartość w lozumieniu przepisólł.
tlstaw} o rachunkowości:
majątek ruchorny - należy przez to rozlmieć majątek będący w posiadaniu Urzędu i
i ednostki organizacyj nej zaltczany do środków trwałych lub pozostałych środkórł.
trwałych. dającr się przen ieśc:
organizatorze przetargu - należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta i Gminy
Koniecpol lub osobę przez niego upoważnioną, kierownika jednostki organizac.vj ne.i

organizującego i przeprowadzającego przetarg lub os<lba przez niego upoważniona.

RozłJzial2

Zasady gospodarowania skladnikami rzeczowymi majątku ruchomego

§ 3. l. Urząd oraz jednostki organizacyjne wykorzystują składniki rzeczowe majątku
ruchomego do realizacji ZadŃ Statuto\łJch oraz gospodarują tymi składnikanri w sposób
racjonaln1,.

2. Składniki rzeczowe majątku ruchomego nlogą być wykorzystywane do .jednoczesnej
Iealizacji zadań statutowych innych jednostek organizacyjnych za zgodą kierownika j ednostki
odpowiadającego za dany składnik rnaj ątku ruchomego, jeżeli nie ogranicza to wykonywania
zadń statutowych jednostki i nie powoduje powstania dodatkowych kosztów po jej stronie.

§ 4. 1. Urząd orazjednostki organizacyjne obowiązane są na bieżąco analizować stan majątkr.l
ruchomego z uwzględnieniem jego przydatności do dalszego uż}tkowania.

2. W celu oceny przydatności składników rzeczowych majątku ruchomego do daiszego
trżytkowania Prezydent Grldziądza lub kierorłmik jednostki organizacyjnej może powołać
komisję. w skład której będą wchodziły co najmniej trzy osoby spośród pracowników prz1,

czym zadaniakomisji można powierzyć komisji inwentaryzacyj ne.i.

3. Zgłoszenie zbycia lub likwidacji środka trwałego przysługuje kierownikowi kornórki
organizacyjnej Urzędu, kierownikowi jednostki olganizacyjnej oraz pracownikow,i. którernu
mienie zostało powierzone.

4. Komisja, o której mowa w ust. 2, sporządza protokół z przeprowadzonej oceny składników
rzeczowych majątku ruchomego. w którym przedstawia propozycję podziału ocenionych
składnikór.v na zuży.te lub zbędne wraz z propozycją sposobu zagospodarowania tych
składników.

5. Przed wybraniem sposobu zagospodarowania skłądnikórv komisja Llstala wraz z głórvIl;,m
księgowym jednostki organizacyjnej waItość księgową poszczególnych składlrikórł,.

a.

b.
c.

2.



§ 5. O zakwalifikowaniu składnika rzeczowego majątku ruchomego do kategorii majątku
zbędnego lub zużytego oraz o sposobiejego dalszego zagospodarowania decyduje w-Urzędzie
Bunnistrz Miasta i Gminy Koniecpol lub osoba przez niego uporłażniona" a w jednostce
organizacyinej jej kierownik lub osoba przez niego upolł,ażniona.

§ 6. l. Zbędne lrrb zużlte składniki rzeczowego maj ątku ruclromego moga być przedmiotem
zagospodarowania z uwzględnieniem następującej kolejności:

1. nieodpłatnego przekazania jednostce organizacyjnej ;

2. oddania w najem, dzierżawę lub sprzedaźy;
.'l. da rorł iznr:
4. likwidacji.

2. Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol lub kierownik jednostki organizacljnej podejrnuje
decyzję jaką formę zagospodarowarria zbędnych lub zużytych składników rzeczowych
majątku ruchomego przyjmie.

Rozdział 3

Nieodplatne przekazanie skladnika rzeczowego majątku ruchomego

§'7. Urząd oraz je<lnostki organizacyjne mogą nieodpłatnie przekazać inrre.i .ierJnostce
organizacyjrrej zbędne lub zużyle składniki lzeczowe majątku ruchornego na czas oznaczon}l.
nieoznaczonv albo bez zastrzeżenia obowiązku zwrotu z przeznaczeniem na realizację zadań
pirblicznych.

§ 8, l. Nieodpłatne przekazanie składników rzeczowych majątkrr ruchomego, następuje ptl
spełnieniu następującl,ch warunków:

1 . ptzekazane składniki będą wykorzystywane do realizacji zadań statutowych;
2, po uprzednim złoźeniu uzasadnionego wniosku do Burmistrza Miasta i Gnliny

Koniecpo1 lub kierownika jednostki organizacyjnej o bezpłatne ich przekazanie.

2. Po wyrażeniu zgody przez Burnristrza Miasta i Gtniny Koniecpol lub osoby przez niego
upowaznionej albo przez kierolvnika jednostki organizacinej lub osoby przez niego
upoważnionej składniki rzeczo\ve majątku luchomego zostaną nieodpłatnie przekazane na
podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. który porvinien zarł,ierać w szczególności rodzaj.
ty,p i iiość składników oraz ich wartość księgową i numer inwentarzowy. jak rów-nież okrcs.
rla który składniki te będą przekazane.

.s 9. l. wafiość składnika rzeczowego nrajątku nrchomego nieodpłatnie przekazywanego
określa się według wafiości księgowej.

2. Koszty odbioru przekazanego składnika rzeczowego majątku ruchornego ponosi jednostka
na rzecz które.i nastąpiło przekazanie.

Iioztlzizł 4



Sprzedaż, najem lub dzierżawa składnika rzeczowego majątku ruchomego

§ i0. Zbędne lub zużye składniki rzęczow€ majątku ruchomego będące w dyspozycji Urzędu
lubjednostki organizacyjnej mogą być przedmiotem sprzedaży " najmu lub dzierżawy.

§ l1. 1. Sptzedaż składników. o których mowa w § l0, następuje w drodze przetatgLl. z
zastrzeżeniem ust.2.

2. Składniki. o których mowa w § 10. mogą zostać sprzedane bez przeprorł,adzanix prz!,txrgu.
w przl,padku zaistnienia jednej z poniżej wymienionych przesłanek:

1. gd.v ich wartość godziwa wynosi poniżej 2 000,00 zł;
2. w drodze przetargu nie trzyska się wy,ższej ceny:
3. nie zostały sprzedane \,v przetargu.

3.Ponowrrą sprzedaż można ogłosic w przypadku gdy składniki w pierw,szej sprzedaży nie
zostały sprzedane obniźając cenę o 250ń ceny w-yjściowej. Czynność tą można po\łtórzyć po

- raz kolejny obniżając cenę do 50% ceny wyjściowej.

§ 12. 1 . Organizatol przetargu zamięszcza ogłoszenie o przetargu na tablicy ogłoszeń w
miejscu publicznie dostępnym r,v swojej siedzibie oraz na stroni9 internetolł,ej jednostki lub \\

prasie.

2. Ogłoszenie zawiera w szczególności:

1. nazwę i siedzibę organizatora;
2. miejsce i terrnilr przeprowadzenia przetargu;
3. rodzaj i tl,p sprzedarł,an"vclr składników:
:l, cenęwyw,ołalł,czą;
5. terrnin. miejsce i tryb złożenia o1'erty oraz okres. rv którym oferta jest \Ą,iążąca.

§ 13. 1. Cenę wywoławczą zawierającą należny podatek VAT (według obowiązujących
stawek) ustala się według wartości godziwęj.

\- 
2. Termin składania o1'efi należ}, wyznaczyctak. aby międ2y datą ogłoszenia a terminem
przetargu upłynęło co najmniej 14 dni,

§ 14. 1 . Czynnoś ci związane z przeprowadzeniem przetargu wykonuje komisj a przetargowa
powołana przez organizatom przetargu, składająca się z co najmniej trzech pracowtrikóil. tj. Z
przewodniczącego komisji oraz z dw-óch członków.

2. Komisja przetargow-a sprawdza:

1. 1iczbę złożonl,ch ot-ert;

2. czy z|ożone otbrty spełniają wymagania rvskazane rv ogłoszeniu.

3. Konlisj a przetargowa odrzuca ofertę. jezeli:

l. zostŃa złożona po Wznaczonym terminie. w niewłaściwym miejscru
2. oferent złoźył więcej niżjedną ofertę;



3. rrie zarł,iera danych i dokurnentów lub są one niekompletne, niecz},telne lub budzą
inną wątpliwość. zaś zlożenie lłyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania.jej za nowa
o1-ertę.

§ l 5. l . Komisja przetargowa w),biera oferenta. który zaoferował najwyższą cerrę.

2. organizatorjest obon,iązany powiadomić niezwłocznie na piśmie uczestllików przetargu o
jego wyniku albo zanrknięciu przetargu bez dokonania wyboru.

§ 16. 1 . Zawiadomienie oferenta o przyjęciu ofeńy oznacza za,warcie umo\Ąy sprzeda,ży w
trybie przetargu.

2. Nabyw,ca jest obor,viązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po zlrł.atciu unlowy
sprzedaży lub w terminie wyznaczonym plzez prowadzącego przetarg, nie dłuższym niż 7
dni.

3. Wydąnig ,.r.dmiotu sprzedazy następuje po zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia.

§ l7. Z przebiegu pfzetargtl sporządza się protokół. który zawiera w szczególności:

l . określerrie miejsca i czastl pźetargu,
2. qł,sokość ceny rływołarł,czej;
3. zestawienie ofert. które rł,płynęły w odpowiedzi na ogłoszenie;
4. lajwyższą cene zaoferowaną za przedmiot sprzedazy;
5. imię, nazwisko (firmę) i miejsce zamieszkałria nabyw-c.v lub jego siedzibę:
6. w; sokośc cen1 nabl cia:
7. wnioski i oświadczenia członkór.v komisji przetargowej;
8. imiona i nazwiska oraz podpisy człoŃów komisji przetargowej.

§ 18. Do oddania r,v naiem lub dzierż,awę składnika rzeczowego majątku ruchomego stosu.|r-
się odpowiednio przepisy ninie.jszego zalządzenia w zakresie dotyczącyrn sprzedaży.

Rozdział 5

Darowizna skladnika rzeczowego majątku ruchomego

§ 19. 1 . Urząd lub j ednostka or ganizacyjna rnoże dokonać darowizny zbędnego lub zużytego
składnika rzeczow,ego majątku ruchomego na rżecz iednostek organizacyjnych niebędących
jednostkami organizacyjnymi gminy Koniecpol oraz osób prawnych np. iundacji,
stowarzvszeń, organizacji pozarządowych prowadzących działalność w zakresie okeślonym
w alt. 4 ust. l ustawy o działalności poĄtku publicznego i wolontari acie, z przezlaczeniem
na realizację ich celów statutowJch, z zastrzężeniemust.2.

2. Składniki lzeczowe majątku ruchomego stanowiące zabytki. w rozumieniu przepisórł,o
ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. przekazuje się w formie darowizny państwowym
lrrb sanrorządow_vm inslytucjom krrltury wyspecjalizowanym w- opiece nad zabYkami.

3. Wartość składnika rzeczowego maj ątku rucliomego darowanego określa się rvedług
\ ano5ci godziwej,



§ 20. l. Dokonanie darowizny następuje na podstawie umowy, ze wskazanienr sposobu
wJkorzystania składrrika rzeczowego majątku ruchomego oraz zobowiązanie obdarowanego
do pokrycia kosztów związanl-ch z darowizl-tą. w tynr kosztów odbioru przedmiotu
darorł,izny.

2. Do umowy darowizny. o której mow-a w ust. l, pow-inien być dołączony protokół zdawczo-
odbiorczy.

Rozdział 6

Likwidacja zbędnego lub zużytego skladnika rzec7owego majątku ruchomego

§ 21 . 1 . W przypadku^ gdy nieodpłatne przekazatńe. sprzedaż. oddanie \^, najem lub dzierźalł,e
albo datowizna zużytych składników rzeczow-ego rnaj ątku ruchomego nie dojdzie do skutkir.
należv prz,eznaczyć je do likł,idacji.

2. Likwidacji zbędnych lub zużlych składników rzeczowych majątku ruchomego dokonuje
się przez zntszczenlę.

§ 22. 1. Ztlżyle składniki rzeczowe majątku ruchonrego. stanowiące odpady w rozunieniu
Przepisów ustawy o odpadach. są unieszkodliwiane przez przedsiębiorców. którzy zgodnie z
ustawą o odpadach. posiadaią zezwolenie na przetwarzanie odpadów.

2. Zbędne i zużyte składniki rzeczowe mogą być zlikwidowane poprzez sprzedaż na surowce
wlórne. Jeźęli sprzedaż nię doszła do skutku lub była bezzasadna, składniki te podlegaią
zntszczen]t

§ 23. Do przeprowadzenia likwidacji zbędrrych lub zużlĄych składników rzeczowych majątku
ruchomego powołuje w Urzędzie Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol. a w jednostce
organizacyjnej jej kierownik. stałą lub doraźną komisję likrł,idacyjną lv składzie co najnlnie.i
trzyosobowym.

§ 2,1. Do zadań członków, stałe.i komisji likwidac.ljnej należy w szczególności:

''*' i. opiniowanie wnioskórł, o likwidację rzeczowego składnika majątku ruchomego:
2. analizowanie protokołórv z przeprowadzónej inwentaryzac.ii oraz z ocenv przydatności

składników rzeczorvy-ch nraj ątku ruchomego;
3. określanie sposobu zniszczęnia składników, rzeczowych majątku ruohomego:
4. przeprorł,adzanie postępowania likwidacyjnego składników.

§ 25. l. Likwidacji składników rzeczowych majątku ruchomego dokonuje komisja
likwidacyjna na wniosek (wnioski) kierownika komórki organizacyjnej Urzędu. kierownika
.jednostki organizac.vjnej oraz pracownika. któremu mienie zostało powierzone. Wzór
wniosku stanowi załącznik nr 3 do zarządz,enia.

2. Z cz1nności zniszczenia komisja likwidacyjna sporządza protokół" który w szczególności
powinien zawierać:

1. datę zniszczenia;



2. nazwę, rodzaj, ceclry identyfikujące (np. numer inwentarzorł.y albo numer systemowy)
oraz waność skladnika:

3. przyczynę zn iszczenia:
4. sposób zniszczęnja:
5. imiona i nazwiska oraz podpisy członków, komisji likwidacyjnej.

3. Wzór protokołu stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zatządzenia.

§ 26. Komisja Iikwidacyjna po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego przygotowuje
stosowne dokumenty księgowe (LT - LN), które wraz z protokołem, o którym mowa w § 25
ust, 2. przekzuje głównemu księgow-emu Urzędu lubjednostki organizacy|nej w celu zdjęcia
zlikwidowanych składników z ewidencji księgowej.

Rozdzial7

Przepisy końcowe

§ 27. W sprawach nieuregulowanych dotyczących sprzedaży ̂
 
dzierżawy. najmu składników

rzeczowych majątku ruchomego, a takźe nieodpłatnego ich przekazania oraz darowizny ma.ią
zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ ż8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

lsTRz


