
ZARZĄDZENIE NR  15/2015 r. 

DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH 

z dnia 09.07.2015r. 

 
w sprawie powołania stałej komisji ds. likwidacji majątku wyposażenia. 
 

Na podstawie art. 4 ust. 3 pkt 3, art. 4 ust.5, art. 26, art. 27 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. 

o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1223 ze zm.) zarządzam, co następuje:  

 
§ 1 

Powołuję stałą komisję do likwidacji mienia obejmującego w szczególności (zwaną dalej 

komisją): środki trwałe oraz inne wyposażenie znajdujące się na stanie Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących, w składzie: 

 

1. Kierownik ZSO – przewodniczący, 

2. Sekretarz ZSO – członek, 

3. Konserwator – członek.  

 

§ 2 

Do zadań komisji należy: 

1. Ocena poszczególnych środków trwałych i wyposażenia zgłoszonych do likwidacji, w 

zależności od ich stanu raz kwalifikacji do: 

 wykorzystania na części jako materiały z odzysku, 

 upłynnienia, 

 kasacji. 

2. Przedkładanie do Dyrektora ZSO wypełnionegoprotokołu likwidacji majątku 

wyposażenia (wzór dokumentu – protokół likwidacji majątku wyposażenia, stanowi 

załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia), w sprawie sposobu likwidacji wraz z 

uzasadnieniem. 

3. Przyjęcie sprzętu/wyposażenia do likwidacji. 

4. Dokonanie likwidacji w sposób wskazany przez Dyrektora ZSO. 

5. Komisja dokonuje likwidacji mienia w terminie do 30 dni roboczych, od daty 

zatwierdzonego protokołu likwidacji przez Dyrektora ZSO. 

6. Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg inwentarzowych i obsługę programu 

Wyposażenie DDJ wersja 7.200 (wraz z aktualizacjami) Firmy ProGman, dokonuje 

niezwłocznie stosownych rozchodów likwidacji. 

7. Księgowość dokonuje wyłączenia zlikwidowanego majątku wyposażenia z 

ubezpieczenia, niezwłocznie po otrzymaniu dokumentacji od komisji.  

 

§ 3 

 

1. Karty likwidacji pobierane są od komisji 

2. Karty likwidacji stanowią dokumentację komisji. 

3. Poszczególne składniki wyposażenia/mienia zgłoszonego do likwidacji, winne 

posiadać opinię niżej wymienionych pracowników ZSO: 



 sprzęt komputerowy –nauczyciela informatykii administratora sieci, 

 sprzęt elektroniczny (m.in. projektory, drukarki, kserokopiarki, aparaty 

fotograficzne, kamery, itp.) - nauczyciela informatyki i administratora sieci lub 

kierownika ZSO, 

 sprzęt elektryczny - kierownik ZSO, 

 meble - kierownik ZSO, 

 pomoce dydaktyczne/naukowe – nauczyciel danego przedmiotu, 

 pozostałe mienie/wyposażenie – kierownik ZSO. 

 

§ 4 

W uzasadnionych przypadkach dysponent mienia/wyposażenia zobowiązany jest dołączyć do 

wniosku ekspertyzę techniczną lub inny dokument uzasadniający likwidację. 

 

§ 5 

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Kierownikowi ZSO. 

 

§ 6 

Zarządzenie podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz ogłoszeniu na 

szkolnej tablicy ogłoszeń. 

 

§ 7 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

Dyrektor 

Jan Wróblewski 


