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Zarządzenie Wewnętrzne Nr
aQ4 t
Burmistrza Sokółki
,
z dnia ~p9~2~~V'.tt() chQA1~

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Oz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zm.: OZ.U. z r.2002 Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113,
poz.984, Nr 214, poz.1806; z r.2003 Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z r.2002 Nr 153, poz.l271;
z r.2004 Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203; z r.2002 Nr 214, poz.1806; z r.2005 Nr 172,
poz.1441; z r.2006 Nr 17, poz.128; z r.2005 Nr 175, poz.1457; z r.2006 Nr 181, poz.1337; z r.2007
Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218; z r.2008 Nr 180, poz.lIII, Nr 223, poz.1458; z
r.2009 Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.l241; z r.2010 Nr 28, poz.142 i 146, Nr 106, poz.675, Nr 40,
poz.230; z r.2011 Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777, Nr 21, poz.113, Nr 217, poz.1281, Nr 149,
poz.887; z r.2012, poz.567) i art. 7 ust. 1 pkt l ustawy z dnia 29 września 1994 roku o
rachunkowości (Oz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223; zm.: OZ.U. z r.2009 Nr 165, poz.1316; z r.2010
Nr 47, poz.278; z r.2009 Nr 157, poz.1241; z r.2011 Nr 102, poz.585, Nr 199, poz.1175, Nr 232,
poz.1378) zarządzam:
§ l. Do wykonania

czynności

l) Czesław Sańko·

likwidacyjnych

przewodniczący

2) Henryk Żemojda··

powołuję komisję w składzie:

komisji

członek komisji

3) Norbert Puciłowski

członek komisji

§2. Dokonać likwidacji środka trwałego i przedmiotów
1. Wiata przy ul. Grodzieńskiej
- wartość księgowa wiaty
2. Wiata w Starej Kamionce

nietrwałych:

w zatoce przy Szkole Podstawowej

nr l (środek trwały),

730 1,73 zł.
od strony Pawełek (przedmiot

nietrwały),

wartość księgowa

760,00 zł.
3. Wiata w Straży (przedmiot
§3.1. Z przeprowadzonych

nietrwały),
czynności

środków trwałych dowody LT (likwidacja

wartość księgowa ---760,00 zł.
komisja

sporządzi

przez Burmistrza

Skarbnikowi.

§5. Zarządzenie

sporZ~Ziła

Anna
27.09.

ankiewicz
12r

a dla likwidowanych

środka trwałego).

2. Protokół i dowody LT, po zaakceptowaniu

§4. Termin zakończenia

protokół,

likwidacji do 15 października

wchodzi w życie z dniem podpisania.

20l2r.

Sokółki, komisja przekaże

Wnioskuję o likwidację następujących wiat przystankowych na terenie gminy
Sokółka:
1. Wiata przy ul. Grodzieńskiej w zatoce przy Szkole Podstawowej nr 1 (środek
trwały):
Charakterystyka:
1. Konstrukcja nośna stalowa wykonana z profili - 5 szt przęseł,
2. poszycie dachu z poliwęglanu,
3. ściany boczne ze szkła,
4. znak D-15 ze wspornikiem,
5. gablota rozkładowa,
6. wartość księgowa wiaty - 7301,73 zł
Wiata została zdemontowana,
a na jej miejsce zamontowana
została nowa.
Przewidywane przeznaczenie zdemontowanych
elementów:
1. przęsła - zostaną wykorzystane do budowy wiat przystankowych
na terenach wiejskich,
2. poliwęglan - zostanie wykorzystany do naprawy uszkodzonych
wiat przystankowych
na terenie miasta,
3. ściany boczne ze szkła zostaną przekazane na wysypisko
odpadów jako nietypowe i nie przydatne do innych celów,
4. znak D-15 ze wspornikiem i gablota rozkładowa zostaną
wykorzystane
do naprawy lub wymiany w innych wiatach na
terenie miasta.
2. Wiata w Starej Kamionce od strony Pawełek (przedmiot nietrwały), wartość
księgowa - 760,00 zł:
Charakterystyka:
Konstrukcja żelbetowa, dach z eternitu, ściany z luksferów, ławka
drewniana. Stan techniczny bardzo zły: ławka połamana, luksfery
powbijane, konstrukcja nośna i dach z wyłamaniami.
Przeznaczenie zdemontowanych elementów - nie przydatne, do wywiezienia
na wysypisko śmieci, eternit przeznaczyć do utylizacji.
3. Wiata w Straży (przedmiot nietrwały), wartość księgowa - 760,00 zł:
Charakterystyka:
Konstrukcja żelbetowa, dach z eternitu, ściany z luksferów, ławka
drewniana. Stan techniczny bardzo zły: ławka połamana, luksfery
powbijane, wygląd nieestetyczny .
Przeznaczenie zdemontowanych elementów - nie przydatne, do wywiezienia
na wysypisko śmieci, eternit przeznaczyć do utylizacji.
W miejsce zdemontowanej wiaty zostanie zamontowana nowa wiata.
Proszę o powołanie komisji w celu dokonania likwidacji wymienionych
środków trwałych i przedmiotów nietrwałych.

wyżej

