
Zarządzenie Nr 1/2021
Dyrektora Gminno – Miejskiego Centrum Pomocy 

„Wiara – Nadzieja – Miłość” w Odolanowie
z dnia  12 lutego 2021 roku

w sprawie: powołania Komisji do wyceny i zbycia środków trwałych i materiałów

Na podstawie art.28 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 28 września 1994 roku o rachunkowości (t.j.
Dz. U. z 2019 r. poz.351 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. W celu przeprowadzenia wyceny i zbycia środka trwałego znajdującego się w zasobach Gminno

– Miejskiego Centrum Pomocy „Wiara – Nadzieja – Miłość” w Odolanowie powołuje się Komisję

w składzie:

1. Grobarek Karolina – przewodnicząca

2. Zawieja Marcin – członek

3. Żuraw Maciej – członek

§ 2. Do zadań Komisji należy:

1. Zadaniem Komisji  jest kwalifikowanie składników majątku do likwidacji  lub do sprzedaży

oraz wycenianie składników majątku przeznaczonych do sprzedaży.

2. Z  przeprowadzonych czynności  Komisja  sporządza  w 2  egzemplarzach protokół,  którego

wzór określa załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

3. Sporządzone  protokoły  Komisja  będzie  przedkładać  Dyrektorowi  Centrum  do

zaakceptowania. 

4. Zatwierdzony  protokół  stanowi  podstawę  do  przeprowadzenia  likwidacji  lub  dokonania

odsprzedaży.

§ 3.  Sprzedaż  składnika  majątku  zakwalifikowanych  do  sprzedaży  przeprowadza  Komisja  na

podstawie protokołu, o którym mowa w § 2 ust.2.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 



Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2021
Dyrektora Gminno – Miejskiego Centrum Pomocy 

„Wiara – Nadzieja – Miłość” w Odolanowie
z dnia 12 lutego 2021 roku

Protokół nr …..................
z dnia …................................................

Komisja do wyceny i zbycia środków trwałych i materiałów stwierdza:
Pochodzenie środków trwałych i materiałów: …...................................................................................
…............................................................................................................................................................

1. Skład komisji:
a) …............................................................
b) …............................................................
c) …............................................................

2. Komisja działając na podstawie Zarządzenia Nr 1/2021 z dnia 12 lutego 2021 r.  oraz po
dokonaniu szczegółowych oględzin składników majątku postanawia jak niżej:
 

Lp. Składnik Majątku          
i nr inwentarzowy

Wartość
księgowa
brutto (zł)

Stopień
zużycia (%)
fizyczny

Wartość
użytkowa
(0-5 pkt)

Kwalifikacja:
likwidacja lub
sprzedaż

Proponowana
cena
sprzedaży (zł)

1.

Podpisy Członków Komisji:

1. …......................................

2. …......................................

3. …......................................

Podpis kierownika jednostki

…................................................


