
Zarządzenie Nr 148/2022 

Starosty Kieleckiego 

Z dnia 14 września 2022 r. 

 

w sprawie powołania komisji do przeglądu i  oceny przydatności rzeczowych składników 

majątkowych w używaniu, będących na stanie Starostwa Powiatowego w Kielcach. 

Na podstawie Rozdziału  IV pkt. 7,  Załącznika Nr 6 – Instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem 

trwałym do Zarządzenia wewnętrznego Nr 186/2015 Starosty Kieleckiego z dnia 30 grudnia 2015r.  

w sprawie ustalenia i wprowadzenia zasad rachunkowości dla budżetu Powiatu Kieleckiego  

i Starostwa Powiatowego w Kielcach z późń. zm. oraz  § 10 ust. 1 pkt 7 Regulaminu Organizacyjnego 

Starostwa Powiatowego w Kielcach ( Uchwała Nr 245/422/2021 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 29 

grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego 

 w Kielcach) zarządzam co następuje: 

      §1 

Powołuję do 31.12.2023r. komisję do przeglądu i oceny rzeczowych składników majątkowych, które 

znajdują się w posiadaniu Starostwa Powiatowego w Kielcach, w następującym składzie:  

1.  Bartosz Bysiak                         – Przewodniczący Komisji 

2.  Andrzej Sławek                       – Członek Komisji 

3.  Monika Gaik                            – Członek Komisji 

4.  Irmina Jurkiewicz          – Członek Komisji 

§2 

1. Komisja zakwalifikuje poszczególne składniki do kategorii majątku zużytego lub zbędnego. 

Ocenie podlegają ruchome składniki majątku i wyposażenia które: 

 nie nadają się do dalszego użytku z uwagi na wady i uszkodzenia lub zły stan 

techniczny, 

 są technicznie przestarzałe dla jednostki, 

 nie posiadają już gwarancji, a ich naprawa ze środków jednostki byłaby nieopłacalna,  

 zagrażają bezpieczeństwu użytkowników lub najbliższego otoczenia, 

 całkowicie utraciły wartość użytkową, 

 nie są wykorzystywane w realizacji zadań Starostwa Powiatowego. 

2. Komisja sporządzi protokoły z przeprowadzonych ocen składników majątku ruchomego,  

w których wykaże zużyte i zbędne składniki majątku, ich wartość, propozycję sposobu 

zagospodarowania oraz za prezentuje ustalenia dokonane na podstawie pkt. 8 Rozdziału IV 

Instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym. 

 

 

§3 

Wykonanie zarządzenia powierza się członkom komisji. 



      §4 

Nadzór nad prawidłowym przebiegiem oceny przydatności ruchomych składników majątku  

i wyposażenia sprawuje Starosta Kielecki. 

      §5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

STAROSTA 

Mirosław Gębski 


