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Dyrektora Zespołu Szkół nr 4 w Nowym Sączu

z dnia 4 sĘcznia2oL6 roku

w sprawie powołonia Komisji do oceny przyddtności składników majqtku

ruchomego Zespołu Szkół Nr 4 w Nowym Sqczu

Na podstawie $ą Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2t maja 2010 roku

w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego, w który

wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. z Ż}Lo roku, Nr It4, poz'76I\

zarządzam, co następuje:

5r

Powołuję Komisję do oceny przydatności do dalszego uzytkowania składników

majątkowych, stanowiących własność Zespołu Szkół Nr 4 w Nowym Sączu, zwaną dalej

Komisją w następującym składzie osobowym:

Przewodniczący:

członkowie:

5z

Komisja dokonuje oceny składników majątku ruchomego do dalszego użytkowania zgodnie

z wytycznymi zawartymi w 54 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2L maja 2010 roku

w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego, w który

Wyposazone są jednostki budzetowe (Dz' U. zZoto roku, Nr 1'1'4, poz'76L).

Sg

Pracownicy, którym powierzono opiekę nad składnikami majątku ruchomego Zespołu Szkół

Nr 4 w Nowym Sączu występują do Komisji o ocenę składników majątkowych, o których

mowa w 5 2.



5ą

Komisja przedstawia propozycje dotyczące dalszego użytkowania albo zakwalifikowania

składników określonych w 5z do kategorii majątku zużytego lub zbędnego,

z przeznaczeniem do zagospodarowania. W miarę potrzeb sporządza się orzeczenie

techniczne (ekspertyzę) składników majątkowych zgłoszonych do oceny pod kątem

przydatności do dalszego uzytkowania.

5s

Przed wybraniem sposobu zagospodarowania składników majątku ruchomego Komisja

ustala rynkową wartość tych składników.

5o

Wartość rynkową, o której mowa W 5 5, określa

stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju

i stopnia zużycia.

się na podstawie przeciętnych cen

i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu

Sz

Komisja sporządza protokół przeprowadzonej oceny składników majątku ruchomego, wzór
protokołu określa załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

$s

Protokół, o którym mowa w $7 przekazywany jest Dyrektorowi Szkoły, który zatwierdza
przedłozone propozycje lub ustala inne rozwiązania'

5g

Komisja zamieszcza na stronie Biuletynu lnformacji Publicznej Zespołu Szkół Nr 4 w Nowym

Sączu informację o zbędnych i zuzytych składnikach majątku ruchomego ujętych

w protokole, o którym mowa w 57.

$ro

Traci moc rozporządzenie z dnia 26.03.2009r.

511

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem o4.0L.2oL6r.



512

Zarządzenie podaje się do wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz

umieszczenie w księdze zarządzen'
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Zalącznik nr l do zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkól Nr 4 w Nowym Sączu z dnia 04.01.2016 r. w sprawie
powolania Komisji do oceny przydatności skladników majątku ruchomego Zespołu Szkół Nr 4 w Nowym Sączu.

pin}ręł
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Protokółnr......o.......'
z przeprowadzonej oceny przydatności składników majątku ruchomego

w Zespole Szkół Nr 4 w Nowym Sączu

Komisia rł skladzie:
l. Przewodniczący: Roman Tudaj

2. Członek Roberl Górnicki
3. Członek: Mcłriusz Kędzior
dokonała w dniu.'..... .. ocęny przydatności wymienionego sprzętu:

Podpisy czlonków komisii:

Lp.
Nazwa

przedmiotu
Numer r

inwentarzowy
Cena

Ilość
sztuk

Ocena
przedmiotu

Propozycja sposobu

zagospodarowania
Uwagi

)

J

2.

Podpis osoby odpowiedzialnej materialnte

Informacja o powyzszej decyżji zostanie umieszczona na stronie BIP Zespołu Szkół Nr 4
Iw Nowym Sączu w dniach...

podpis Dyrektora


