
ZARZADZENIE

LUBUSKIEGO WOIEW6DZKIEGO INSPEKTORA

OCHRONY ROSLIN I NASIENNICTWA

W GORZOWIE WLKP.

z dnia B listopada 2027 r.

w sprawie powolania komisji likwidacyjnej i komisji do oceny przydatnoSci skladnik6w

rzeczowych mienia ruchomego do dalszego uiytkowania w Wojew6dzkim Inspektoracie Ochrony

RoSlin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp.

Na podstawie art.25 ust.4 pkt 1 lit. e, ust.9 i ust. 10 ustawy z dnia2T listopada 2008 r.

o slu2bie cywilnej{Dz.U z2O27r.poz.1233l, S 5 ust.2 i3 oraz S 42 ust.3 i 4 rozporz4dzenia Rady

Ministr6w z dnia 2L paldziernika Z0l9 r. w sprawie szczeg6lowego sposobu gospodarowania

skladnikami ma.j4tku ruchomego Skarbu Paristwa (Dz.U.poz.2OO4) zarz4dza, co nastQpuje:

$ 1.1. Powoluje siq stal4 komisjg likwidacyjnq skladnik6w rzeczowych majEtku ruchomego

Skarbu Pafistwa w Wojew6dzkim Inspektoracie Ochrony RoSlin i Nasiennictwa w Corzowie Wlkp.

zwan4 dalej komisjq, w skladzie:

1) Sebastian Garczynski - przewodniczqcy;

2J Rosolski Leszek - zastqpca przewodniczqcego;

3J Ku5 Malgorzata- czlonek komisji;

4l Witold Mysiuga - czlonek komisii;

5) Dorota Szuka{a - cz}onek komisii;

2. Komisja, o kt6rej mowa w ust. 1 moZe dziala6 w skladzie 3-osobowym, w tym z udzialem

przewodnicz4cego lub .jego zastqpcy.

$ 2. Komisja dokona zniszczenia sprzQtu zalaaralifikowanego do likwidacji na podstawie

protokolu sporz4dzonego przez komisjq do oceny przydatnoSci rzeczowego maj4tku ruchomego,

zaakceptowanego przez Wo.jew6dzkiego Inspektora 0chrony Ro6lin iNasiennictwa, zgodnie

z zasadami okreslonymi w rozdziale 5 rozporzqdzenia Rady Ministr6w z dnia 27 pazdziernika

2079 r. w sprawie szczeg6iowego sposobu gospodarowania skladnikami rzeczowymi majqtku

ruchomego Skarbu Pafistwa (Dz.tJ. poz.20O4).

$ 3. ustala siq regulamin pracy komisji, stanowiacy zalqcznik do niniejszego zarz4dzenia.

$ 4.1. czlonkowie komisji, o kt6rej mowa w $ 1 sq r6wnie2 czlonkami stalej komisji do oceny

przydatnoSci skladnik6w rzeczowych mienia ruchomego do dalszego u2ytkowania.



2. Komisja, o kt6rej mowa w ust. 1 dziala w skladzie 3-osobowym, w tym z udzialem

przewodnicz4cego lub jego zastQpcy.

3. Przepisy niniejszego zarz4dzenia dotycz4ce komisji likwidacyjnej stosuje siq odpowiednio

do komisji do oceny przydatnoSci.

$ 5. Wykonanie zarzqdzenia powierza siq Przewodniczqcemu Komisji.

g 6. Przewodniczqcy komisji ponosi odpowiedzialno66 za terminowq i prawidlowq pracq

Komisji.

$ 7. Traci moczarz4dzenie Wojew6dzkiego Inspektora Ochrony RoSlin i Nasiennictwazdnia22

stycznia 202L r. w sprawie powolania Komisji do oceny przydatno5ci skladnik6w rzeczowych

majqtku ruchomego oraz praw na dobrach niematerialnych, w kt6ry wyposa2ony jest

Wojew6dzki Inspektorat Ochrony RoSlin i Nasiennictwa w Gorzowie Wielkopolskim.

$ B. ZarzEdzenie wchodziw Zycie z dniem podpisania.

Lubuski
Ochrony

M



Zalqcznik nr I do zarzqdzenia
Lubuskiego Wojew6dzkiego Inspektora

Ochrony RoSlin i Nasiennictvva w Gorzowie Wlkp.
z dnia 8 listopada 2021 r.

Regulamin pracy staleikomisii likwidacyinei skladnik6w rzeczowych maiEtku ruchomego

Wojew6dzkiego Inspektoratu Ochrony Roflin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp.

S 1. Do wla5ciwo6ci Komisji naleiy dokonywanie likwidacji skladnik6w rzeczowych majEtku

ruchomego Wojew6dzkiego Inspektoratu Ochrony RoSlin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp.

$ 2. Czlonkowie Komisji uczestnicz4w jej pracach osobiScie.

g 3. Komisja w sprawach nale2qcych do jej wla6ciwo6ci mo2e za zgod1 Wojew6dzkiego

Inspektora Ochrony RoSlin i Nasiennictwa korzysta6 z opinii ekspert6w.

$ 4. Przewodnicz4cy zwoluje posiedzenie komisji w skladzie co najmniej trzyosobowym, po

otrzymaniu protokolu oceny przydatno6ci do dalszego u2ytkowania skladnik6w rzeczov,rych

maj4tku ruchomego zwykazem sprzqtu przeznaczonego do likwidacji, zaakceptowanego przez

Wojew6dzkiego Inspektora Ochrony Ro5lin i Nasiennictwa w nastqpujqcych terminach:

1) do 15 marca ka2dego roku bud2etowego,

2l do 15 czerwca ka2dego roku bud2etowego,

3) do 15 wrze6nia ka2dego roku bud2etowego,

4l do 30 listopada ka2dego roku bud2etowego.

S 5. 1. Po dokonaniu likwidacji skladnik6w rzeczowych maj4tku ruchomego komisja

sporz4dza protok6l.

2. Protok6l o kt6rym mowa w ust. 1, przedkladany jest Wojew6dzkiemu Inspektorowi Ochrony

Ro6lin i Nasiennictwa.

S 6. Przewodniczqcy przekazuje

zdjqcia skladnik6w ze stanu.

protok6l likwidacji do Dzialu Ksiqgowo5ci celem dokonania
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