
ZARZĄDZENIE Nr 9/2021  

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisławy Łakomik w Czeladzi

z dnia 25.10.2021 r.

w sprawie: powołania komisji kasacyjnej do przeprowadzenia likwidacji składników majątku (środków 
trwałych i wyposażenia) w Szkole Podstawowej nr 1 im. Stanisławy Łakomik w Czeladzi.

podstawa prawna :
    

1. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( Dz. U. 2021 poz.217 t.j.),

2. Ustawa z dnia 04.04.2019 r. o finansach publicznych ( Dz. U. 2021 poz.305 t.j.),

3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29.03.2019 r. w sprawie zmiany rozporządzenia 
zmieniającego rozporządzenie w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu 
państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, 
samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych
jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 
2019.589),

4. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 

( Dz.U.2021 poz.1800),

5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 03.10.2016 r. r. w sprawie Klasyfikacji Środków 
Trwałych (KŚT) (Dz. U.2016.1864),

6. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. 
w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. 2021 poz.1390).

       

zarządzam co następuje:

§ 1

Powołuję  Komisję  Kasacyjną,  zwaną  dalej  Komisją,  celem  dokonywania  czynności  kasacyjnych
zlikwidowanych składników majątkowych spisanych podczas inwentaryzacji przeprowadzonej według
stanu na dzień 31.12.2021 r.

      § 2

W skład Komisji wchodzą:

1. Danuta Kurowska  – przewodniczący,
2. Ilona Obradović  – członek.

     § 3

Komisja kwalifikuje do kasacji  środki trwałe o charakterze wyposażenia, które po przeprowadzeniu
ekspertyzy technicznej nie nadają się do dalszej eksploatacji z uwagi na zły stan techniczny, a ich
naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona.

     § 4

Komisja sporządza protokół likwidacji, który podpisują wszystkie osoby uczestniczące w czynnościach
kasacyjnych.

   § 5

Traci moc  Zarządzenie Nr 20/2017 z dnia 31.10.2017 r. w sprawie powołania komisji kasacyjnej do 
przeprowadzenia likwidacji składników majątku (środków trwałych i wyposażenia) w Szkole 
Podstawowej nr 1 im. Stanisławy Łakomik w Czeladzi.

   § 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor szkoły
Agata Grabowska - Maj


	z dnia 25.10.2021 r.

