
Zarządzenie Nr 12/2020 
Starosty Jarocińskiego 
z dnia 3 lutego 2020 roku

w sprawie powołania komisji likwidacyjnej zniszczonych i zużytych środków trwałych, 
pozostałych środków trwałych w używaniu i wartości niematerialnych i prawnych 
stanowiących wyposażenie Starostwa Powiatowego w Jarocinie

Na podstawie § 48-51 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w 
Jarocinie stanowiącego załącznik do uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego Nr 85/19 z dnia 31 
maja 2019 roku., oraz § 8 ust. 2 Zarządzenia Nr 33/2011 z dnia 28 października 2011 roku 
Starosty Jarocińskiego w sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej, oraz Uchwały 
nr 37/19 Zarządu powiatu Jarocińskiego z dnia 22 stycznia 2019 roku w sprawie zasad 
zbywania oraz sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego, w który 
wyposażone są jednostki organizacyjne prowadzone przez Samorząd Powiatu Jarocińskiego 
zarządza się, co następuje:

Powołuje się komisję likwidacyjną w składzie:

1. Jan Bartczak
2. Ewa Gościniak
3. Robert Cenkier
4. Aneta Flis

- przewodniczący
- członek
- członek
- członek

Zadaniem komisji likwidacyjnej jest zapoznanie się z przedmiotami stanowiącymi środki 
trwałe, pozostałe środki trwałe w użytkowaniu i wartości niematerialne i prawne zużytymi 
i zniszczonymi będącymi na wyposażeniu Starostwa Powiatowego w Jarocinie, określenie 
stopnia ich zużycia lub zniszczenia.

§3

1. Komisja dokonuje oceny przydatności składników majątku do dalszego użytkowania. 
Likwidacji składników dokonuje się jeżeli:
- nie są i nie będą wykorzystywane w realizacji zadań jednostki,
- nie nadają się do dalszego użytku ze względu na zły stan techniczny lub niemożność 
współpracy ze sprzętem typowym,

- posiadają wady lub uszkodzenia,
- zagrażają bezpieczeństwu użytkowników lub najbliższego otoczenia,
- całkowicie straciły wartość użytkową,
- są technicznie przestarzałe.

2. Komisja ma obowiązek prowadzenia postępowania likwidacyjnego zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa.





§4

Komisja likwidacyjna w składzie określonym w § 1 działa do odwołania.

. §5

Traci moc Zarządzenie zmieniające Nr 95/2017 Starosty Jarocińskiego z dnia 18 października 
2017 roku Zarządzenie Nr 26/2011 z dnia 30 sierpnia 2011 roku w sprawie powołania komisji 
likwidacyjnej zniszczonych i zużytych środków trwałych i pozostałych środków trwałych w 
używaniu stanowiących wyposażenie Starostwa Powiatowego w Jarocinie.

§6

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Administracyjno- 
Inwestycyjnego.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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