
W6JT GMINY 
ZARZ^DZENIE Nr 31/2014 
WOJTA GMINY ZAKRZEWO 

z dnia 6 czerwca 2014 r. 

w sprawie sposobu i trybu gospodarowania skladnikami rzeczowymi majatku 
ruchomego Gminy Zakrzewo, w ktory wyposazone jednostki budzetowe. 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3, art. 33 ust. 3 i ust. 5, art. 50 ustawy z dnia 8 marca 1990 
r. o samorzadzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U . z 2013 r., poz. 594 z pozn. zm.1) oraz art. 
69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. 
U. z 2013 r., poz. 885 z pozn. zm.2), Wojt Gminy Zakrzewo zarzadza, co nastepuje: 

§ 1. Zarzadzenie okresla sposob i tryb gospodarowania skladnikami rzeczowymi majatku 
ruchomego Gminy Zakrzewo przez jednostki budzetowe Gminy Zakrzewo. 

§ 2. Ilekroc w zarzadzeniu mowa jest o: 
1) kierowniku jednostki - nalezy przez to rozumiec Wojta Gminy Zakrzewo i kierownika 
jednostki budzetowej; 
2) jednostce - nalezy przez to rozumiec jednostki budzetowe Gminy Zakrzewo w tym Urzad 
Gminy w Zakrzewie; 
3) zbednych skladnikach rzeczowych majatku ruchomego - nalezy przez to rozumiec 
skladniki rzeczowe majatku, ktore: 
a) nie sâ  i nie bedâ  mogry bye wykorzystywane w realizacji zadah zwiazanych z dzialalnosciq 
jednostki, 
b) nie nadajâ  sie do wspolpracy ze sprzetem uzywanym w jednostce, a ich przystosowanie 
byloby technicznie lub ekonomicznie nieuzasadnione, 
c) nie nadajq sie do dalszego uzytku, a ich naprawa bylaby nieoplacalna, 
4) zuzytych skladnikach rzeczowych majatku ruchomego - nalezy przez to rozumiec skladniki 
majatku ruchomego: 
a) posiadajace wady lub uszkodzenia, ktorych naprawa bylaby nieoplacalna, 
b) zagrazajace bezpieczenstwu uzytkownikow i najblizszego otoczenia, 
c) ktore utracily wartosc uzytkowq, 
d) ktore sa technicznie przestarzale, w ich naprawa lub remont bylyby ekonomicznie 
nieuzasadnione; 
5) materialach rozbiorkowych - nalezy przez to rozumiec materialy odzyskane w trakcie 
rozbiorki lub remontu majqtku gminnego; 
6) wartosci jednostkowej skladnika rzeczowego majatku ruchomego - nalezy przez to 
rozumiec wartosc tego skladnika, ustalonq przez kierownika jednostki z nalezytq starannosciq 
na podstawie przecietnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju 
i gatunku; 
7) rownowartosci kwoty wyrazonej w euro - nalezy przez to rozumiec kwote obliczonq 
w zlotych na podstawie sredniego kursu zlotego w stosunku do euro stanowiaxego podstaw^ 
przeliczania wartosci zamowieh publicznych obowiazujqeego na dzieh jej okreslenia, 
8) skladniku majqtkowym o znacznej wartosci - nalezy przez to rozumiec skladnik o wartosci 
przekraczajqcej rownowartosc w zlotych kwoty 1 000 euro. 

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaly ogtoszone w Dz. U . z 2013 r., poz. 645, poz. 1318, z 2014 r., poz. 379. 
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U . z 2013 r., poz. 938, poz. 1646. z 2014 r., poz. 379. 



§ 3. 1. Jednostka ma obowiazek wykorzystywac skladniki rzeczowe majatku ruchomego do 
realizacji swoich zadan i gospodarowac tymi skladnikami w sposob oszczedny i racjonalny. 
2. Skladniki mienia ruchomego w jednostce nalezy utrzymywac w stanie niepogorszonym 
z uwzglednieniem ich normalnego zuzycia oraz zapewnic nad nimi efektywny nadzor. 
3. Skladniki rzeczowe majatku ruchomego jednostki moga_ bye wykorzystywane do 
jednoczesnej realizacji zadah innych jednostek, jezeli nie ogranicza to wykonywania 
wlasnych zadah jednostki i nie powoduje powstania dodatkowych kosztow po jej stronie. 
4. Jednostka ma obowiazek prowadzenia ewidencji materialow rozbiorkowych, 
dokumentowania przychodow oraz ich rozchodow na potrzeby wlasne jak i sprzedazy. 

§ 4. 1. Jednostka analizuje na biezaco stan majatku ruchomego z uwzglednieniem jego stanu 
technicznego oraz przydatnosci do dalszego uzytkowania. 
2. 0 zakwalifikowaniu skladnika rzeczowego majatku ruchomego do kategorii majatku 
zbednego lub zuzytego oraz o sposobie jego zagospodarowania decyduje kierownik jednostki. 
3. Przed wybraniem sposobu zagospodarowania skladnikow rzeczowych majatku ruchomego 
kierownik jednostki ustala wartosc jednostkowa^ poszczegolnych skladnikow. 

§ 5. 1. Zbedne lub zuzyte skladniki majqtku ruchomego mogâ  bye: 
1) sprzedane, 
2) nieodplatnie przekazane innej jednostce, 
3) darowane. 
2. Przy gospodarowaniu zbednymi skladnikami rzeczowymi majatku ruchomego uwzglednia 
sie w pierwszej kolejnosci potrzeby innych jednostek. 
3. Zbedne lub zuzyte skladniki rzeczowe majatku ruchomego, niezagospodarowane w sposob, 
o ktorym mowa w ust. 1, mogâ  bye zlikwidowane. 
4. Decyzje o nieodplatnym przekazaniu skladnikow rzeczowych majatku ruchomego innej 
jednostce lub innej jednostce sektora finansow publicznych, na wniosek kierownika jednostki 
podejmuje Wojt Gminy Zakrzewo. 
5. Decyzje o sprzedazy lub likwidacji rzeczowego skladnika majatku ruchomego o wartosci 
nie przekraczaj^cej rownowartosci w zlotych kwoty 1 000 euro, obliczonej na dzieh podjecia 
decyzji podejmuje kierownik jednostki. 
6. Wniosek, o ktorym mowa w ust. 4 zawiera co najmniej: 
1) nazwe jednostki, 
2) date, 
3) nazwe, rodzaj i numer rzeczowego skladnika majatku, 
4) date przyjecia do uzytkowania, 
5) informacje o wartosci poczatkowej skladnika majatku oraz wysokosci umorzenia, 
6) oszacowan^ wartosc jednostkowq skladnika rzeczowego majatku ruchomego wyrazonq 
w zlotych i w euro, 
7) propozyeje zagospodarowania, 
8) uzasadnienie. 

§ 6. Skladniki majatku ruchomego o znacznej wartosci sprzedaje sie w drodze przetargu 
publicznego. 

§ 7. 1. Przetarg oglasza i przeprowadza jednostka, na stanie ktorej znajdujq sie skladniki 
majadm ruchomego. 
2. Wojt Gminy Zakrzewo w drodze odrebnego zarzadzenia moze wskazac innego 
organizatora przetargu publicznego niz wymieniona w ust. 1 jednostka. 
3. Przed rozpoczeciem przetargu publicznego organizator moze odstqpic od jego 
przeprowadzenia bez podania przyczyn. 

§ 8. 1. Przetarg przeprowadza sie w formie: 
1) przetargu ustnego nieograniczonego, 
2) przetargu nieograniczonego ofert pisemnych. 



2. 0 zastosowanej formie przetargu decyduje kierownik jednostki. 

§ 9. 1. Przed przystapieniem do przetargu kierownik jednostki ustala cene wywolawczq 
skladnikow majatku ruchomego wedlug wartosci jednostkowej skladnika. 
2. Wartosc jednostkowa skladnika rzeczowego majatku ruchomego ustala kierownik jednostki 
z nalezyta starannosciq, na podstawie przecietnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego 
samego rodzaju i gatunku z uwzglednieniem jego stanu i stopnia zuzycia oraz popytu. 
3. Sprzedaz nie moze nastapic za cene nizsza od ceny wywolawczej w pierwszym przetargu. 
4. Cena wywolawcza w drugim przetargu moze zostac obnizona nie wiecej niz o polowe ceny 
wywolawczej z pierwszego przetargu. 

§ 10. Czynnosci zwiazane z przeprowadzeniem przetargu wykonuje komisja przetargowa 
w skladzie co najmniej trzyosobowym, powolana przez kierownika jednostki, sposrod 
pracownikow jednostki. 

§ 11. 1. Ogloszenie o przetargu jednostka zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej oraz 
na tablicy ogloszeh w siedzibie jednostki. 
2. Miedzy datâ  ogloszenia przetargu a wyznaczonym terminem przetargu powinno uplynac co 
najmniej 14 dni. 

§ 12. 1. Ogloszenie o przetargu okresla w szczegolnosci: 
1) nazwe i siedzibe jednostki, 
2) termin i miejsce przetargu, 
3) termin i miejsce, w ktorym mozna zapoznac sie z przedmiotem przetargu, 
4) rodzaj i liczbe sprzedawanych skladnikow majatku ruchomego, 
5) cene wywolawcza^ 
6) wymagania, jakim powinna odpowiadac oferta, 
7) termin, miejsce i tryb zlozenia oferty oraz okres, w ktorym oferta jest wiazqca, 
8) zastrzezenie o mozliwosci zamkniecia przetargu przez organizatora bez wybrania 
ktorejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny, 
9) informacje o wysokosci, formie, terminie i miejscu wniesienia wadium, 
10) termin zawarcia umowy sprzedazy. 
2. Ogloszenie o przetargu, o ktorym mowa w ust. 1 zatwierdza kierownik jednostki. 

13. 1. Warunkiem przystapienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniadzu 
w wysokosci 10% ceny wywolawczej skladnika majatku ruchomego bedacego przedmiotem 
przetargu. 
2. Dokonuje sie zwrotu wadium oferentom, ktorych oferty nie zostaly wybrane lub odrzucone 
w terminie 7 dni od dnia dokonania wyboru oferty lub jej odrzucenia. 
3. Wadium zlozone przez nabywce zalicza sie na poczet ceny nabycia. 
4. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy oferent, ktory wygral przetarg, uchyli sie 
od zawarcia umowy kupna - sprzedazy. 

§ 14. 1. Oferta pisemna zlozona w toku przetargu w szczegolnosci powinna zwierac: 
1) imie i nazwisko i adres lub nazwe (firme) i siedzibe oferenta, 
2) oferowang. cene, 
3) oswiadczenie oferenta o zapoznaniu sie z przedmiotem przetargu, 
4) inne dane okreslone w ogloszeniu o przetargu. 
2. Oferte wraz z wymaganymi dokumentami sklada sie w zaklejonej kopercie w miejscu 
i terminie okreslonym w ogloszeniu o przetargu. 

§ 15. Komisja przetargowa przeprowadzajac przetarg: 
1) stwierdza prawidlowosc ogloszenia przetargu, 
2) ustala liczbe zgloszonych ofert oraz sprawdza prawidlowosc wniesienia wymaganego 
wadium, 



3) otwiera koperty z ofertami w terminie i miejscu wskazanym w ogloszeniu o przetargu. 

16. 1. Komisja przetargowa odrzuca oferte, jezeli: 
1) zostala zlozona po wyznaczonym terminie, w niewlasciwym miejscu lub przez oferenta, 
ktory nie wniosl wadium, 
2) nie zawiera danych i dokumentow, o ktorych mowa w § 14 ust. 1 lub ŝ  niekompletne 
i nieczytelne. 
2. O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwlocznie oferenta, ktorego 
oferte odrzucono. 

§ 17. Zlozenie jednej nieodrzuconej oferty nie powoduje uniewaznienia przetargu. 

§ 18. 1. Komisja przetargowa wybiera oferte, z najwyzsza cenâ  sposrod ofert nieodrzuconych. 
2. Jezeli w przetargu zlozono najkorzystniejsze oferty w tej samej cenie, komisja przetargowa 
wzywa oferentow do zlozenia ofert dodatkowych, wyznaczajqc termin i miejsce ich zlozenia. 
3. Oferenci skladaj^c oferty dodatkowe nie mogâ  zaoferowac cen nizszych niz 
dotychczasowe. 

19. 1. Oferent, ktorego oferta zostala wybrana zobowi^zany jest zaplacic cene nabycia 
w terminie nie dluzszym niz 7 dnia od dnia zawarcia umowy sprzedazy. 
2. Wydanie przedmiotu sprzedazy nastepuje niezwlocznie po zaplaceniu przez nabywce ceny 
nabycia. 

20. 1. Jezeli pierwszy przetarg nie zostanie zakonczony zawarciem umowy kupna - sprzedazy, 
komisja moze oglosic drugi przetarg. 
2. Drugi przetarg przeprowadza sie w terminie do 6 miesieoy od dnia zamkniecia pierwszego 
przetargu. 
3. Jezeli drugi przetarg nie zostanie zakonczony zawarciem umowy kupna - sprzedazy, 
komisja moze wystajpic z propozycj^ sprzedazy do co najmniej dwoch znanych osob, co do 
ktorych mozna spodziewac sie zainteresowania sprzedawanymi skladnikami rzeczowymi 
majatku ruchomego. 

21. 1. Komisja przetargowa sporzadza protokol z przebiegu przetargu, ktory zawiera 
w szczegolnosci: 
1) okreslenie miejsca i terminu przetargu, 
2) sklad komisji przetargowej wraz z jej podpisami, 
3) wysokosc ceny wywolawczej, 
4) zestawienie ofert wraz z cenami, 
5) najwyzsz^ cene zaoferowanq, 
6) imie i nazwisko (firme) i miejsce zamieszkania lub siedzibe nabywcy, 
2. Protokol z przebiegu przetargu zatwierdza kierownik jednostki. 

§ 22. Zbedne lub zuzyte skladniki rzeczowe majatku ruchomego, ktorych wartosc 
jednostkowa nie przekracza kwoty 1 000 euro mogq bye sprzedawane za zgodâ  kierownika 
jednostki bez zastosowania trybu przetargu. 

§ 23. Za zgodq Wojta Gminy Zakrzewo jednostka moze nieodplatnie przekazac skladniki 
rzeczowe majqtku ruchomego innej jednostce na czas oznaczony, nieoznaczony albo bez 
zastrzezen obowiazku zwrotu. 

§ 24. Za zgodq Wojta Gminy Zakrzewo jednostka moze nieodplatnie przekazac skladniki 
rzeczowe majatku ruchomego na rzecz: stowarzyszeh i organizacji pozytku publicznego, 
ktore prowadz^ dzialalnosc charytatywnq, opiekuhcz^, wychowawcz^, kulturaln^, sportow^, 
oswiatowq, z przeznaczeniem na realizacje celow statutewych. 



§ 25. Nieodplatne przekazania majatku ruchomego nastepuje na wniosek zainteresowanego 
podmiotu lub organu, zlozony do kierownika jednostki na podstawie protokolu zdawczo-
odbiorczego, zawierajqcego w szczegolnosci: 
1) oznaczenie stron, 
2) nazwe, rodzaj i cechy identyfikujace skladnik rzeczowy majatku ruchomego, 
3) ilosc skladnikow rzeczowych majatku ruchomego oraz wartosc, 
4) niezbedne informacje o stanie techniczno-uzytkowym skladnika rzeczowego majatku 
ruchomego, 
5) okres, w ktorym skladnik rzeczowy majatku ruchomego bedzie uzywany przez jednostke 
korzystajqca, 
6) eel, jakiemu majq sluzyc przekazane skladniki rzeczowe majatku ruchomego, 
7) miejsce i termin przekazania skladnikow majatku ruchomego, 
8) podpisy z podaniem imion i nazwisk oraz stanowisk osob upowaznionych do podpisania 
protokolu. 

§ 26. 1. Likwidacja zuzytych badz zbednych rzeczowych skladnikow majatku ruchomego, 
z zastrzezeniem ust. 2, dokonywana jest przez: 
1) sprzedaz na surowce wtorne, 
2) zniszczenie. 
2. Rzeczowe skladniki majatku ruchomego stanowiq.ee odpady w rozumieniu przepisow 
o odpadach podlegajq przekazaniu do unieszkodliwienia podmiotom do tego upowaznionym. 
3. Zniszczenia dokonuje komisja likwidacyjna w skladzie co najmniej trzyosobowym, 
powolana przez kierownika jednostki sposrod pracownikow jednostki. 
4. Z czynnosci zniszczenia komisja likwidacyjna sporzadza protokol zawierajqcy, co najmniej 
nastepujace dane: 
1) date zniszczenia, 
2) nazwe, rodzaj, cechy identyfikujace oraz wartosc skladnika rzeczowego majatku 
ruchomego, 
3) przyczyne zniszczenia, 
4) imiona, nazwiska oraz podpisy czlonkow komisji. 

§ 27. Zobowiazuje sie kierownikow jednostek budzetowych, kierownikow komorek 
organizacyjnych i pracownikow Urzedu Gminy w Zakrzewie do biezqeego przestrzegania 
postanowieh zawartych w niniejszym zarzadzeniu. 

§ 28. Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania. 

§ 29. Zarzadzenie podlega podaniu do publicznej wiadomosci poprzez ogloszenie 
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzedu Gminy w Zakrzewie. 

http://stanowiq.ee


UZASADNIENIE 
do zarzqdzenia Nr 31/2014 
Wojta Gminy Zakrzewo 
z dnia 6 czerwca 2014 r. 

Podstawq prowadzenia dzialalnosci przez jednostki organizacyjne Gminy Zakrzewo jest 
majatek. Majatek jako mienie publiczne przekazane jest jednostkom jedynie do dyspozycji, 
a jego wlascicielem jest jednostka samorzadowa. Prowadzenie dzialalnosci przez jednostki 
organizacyjne skutkuje zmianami w skladnikach ich majatiku, w tym rzeczowych skladnikach 
majatku ruchomego. Dlatego tez niniejszym zarzadzeniem okreslono i ujednolicono reguly 
postepowania z majatkiem - skladnikami rzeczowymi mienia ruchomego, ktorym dysponujq 
jednostki budzetowe Gminy Zakrzewo. 

Przy opracowywaniu zarzadzenia wzorowano sie na zapisach rozporzqdzenia Rady 
Ministrow z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania skladnikami 
rzeczowymi majatku ruchomego, w ktory wyposazone sq jednostki budzetowe (Dz. U . Nr 
114, poz. 761), ktorego tresc odnosi sie do Skarbu Pahstwa. 


