
 

 

Zarządzenie Nr 140/2021 

Starosty Kieleckiego 

z dnia 31 sierpnia 2021 r. 
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia likwidacji: 

- środków trwałych oraz pozostałych środków trwałych w używaniu, będących na stanie 

ewidencyjnym Starostwa Powiatowego w Kielcach, 

 

 

 

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym  

(t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 511 z późn. zm.) oraz § 10 ust. 1 pkt 7 Regulaminu 

Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kielcach zarządzam, co następuje: 

 

 
§ 1 

Powołuje się Komisję do sporządzenia oceny stopnia zużycia i zakwalifikowania do 

likwidacji, oraz do przeprowadzenia likwidacji: 

- środków trwałych, pozostałych środków trwałych w postaci sprzętu elektronicznego oraz 

komputerowego oraz oprogramowania i licencji, 

w następującym składzie: 

 

1. Adamiec Sebastian  – Przewodniczący Komisji 

2. Miodek Dominik   – Sekretarz 

3. Duda Agata   – Członek 

4. Grela - Bąk Joanna  – Członek 

 

 

§ 2 

1. Komisja oceni stopień przydatności, stopień zużycia środków trwałych oraz pozostałych 

środków trwałych na podstawie przeprowadzonych przez firmę zewnętrzną ekspertyz 

technicznych, a także sporządzi protokół z opisem stanu technicznego wraz                               

z propozycją przeznaczenia. 

2. W przypadku przeznaczenia środków trwałych do likwidacji, Komisja przedstawi 

propozycje dotyczące sposobu likwidacji. 

3. Decyzję o likwidacji podejmuje Starosta Kielecki. 

 

 

§ 3 

 

Komisja przeprowadzi likwidację w sposób zaakceptowany przez Starostę Kieleckiego,  

z fizyczną likwidacją włącznie, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa 

i na tę okoliczność sporządzi protokół likwidacji. 

 

 

§ 4. 

Komisja dokona analizy licencji na programy komputerowe pod względem ich ważności 

i sporządzi protokół z propozycją w tym zakresie i przedłoży go w terminie do dnia                        

_____________ r. do Skarbnika Powiatu, celem akceptacji. 

 

 



 

 

§ 5. 

Nadzór nad prawidłowym przebiegiem likwidacji środków trwałych, pozostałych środków 

trwałych w używaniu oraz wartości niematerialnych i prawnych sprawuje Sekretarz Powiatu. 

 

§ 6. 

1. Traci moc zarządzenie Nr 39/2020 Starosty Kieleckiego z dnia 25 lutego 2020 r. 

 

2. Komisja zakończy prace z chwilą spisania stosownego protokołu likwidacji oraz 

protokołu, o którym mowa w § 4 niniejszego zarządzenia. 

 

§ 7. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

          STAROSTA 

       Mirosław Gębski 


