Zarządzenie Nr 478/2021
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 18 sierpnia 2021 r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzania likwidacji niepodjętych
depozytów Biura Rzeczy Znalezionych Urzędu Miasta Kalisza.
Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2021r. poz. 1372), art. 12 ust 1 i art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015r.
o rzeczach znalezionych (Dz. U. z 2019r. poz. 908) oraz § 9 Regulaminu Biura Rzeczy
Znalezionych stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 633/2020 Prezydenta Miasta
Kalisza z dnia 4 listopada 2020r. w sprawie ustalenia Regulaminu Biura Rzeczy
Znalezionych Urzędu Miasta Kalisza zarządza się, co następuje:
§1
Powołuje się Komisję do przeprowadzania likwidacji niepodjętych depozytów Biura
Rzeczy Znalezionych, zwaną dalej „Komisją”, w następującym składzie:
1 Adam Walczak
– Przewodniczący Komisji,
2 Artur Bożek
– Członek Komisji,
3 Michał Wnuczek
– Członek Komisji,
4 Marlena Bąkowska
– Członek Komisji.
§2
1 Likwidacja niepodjętych depozytów odbywać się będzie w drodze sprzedaży,
nieodpłatnego przekazania lub zniszczenia, z zastrzeżeniem odpowiednio
ust. 2 i 3.
2 W przypadku sprzedaży niepodjętych depozytów stosuje się odpowiednio przepisy
zarządzenia Nr 367/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 lipca 2013r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów na sprzedaż, oddanie
w najem lub dzierżawę składników rzeczowych majątku ruchomego, w który
wyposażone są komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego w Kaliszu.
3 Nieodpłatne przekazanie lub zniszczenie niepodjętych depozytów następuje na
podstawie odrębnego zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza.
§3
Do zadań Komisji należy:
1 dokonanie oceny przydatności i możliwości wykorzystania niepodjętych
depozytów Biura Rzeczy Znalezionych oraz stwierdzenie zasadności wniosków
o likwidację;
2 podejmowanie decyzji o formie likwidacji niepodjętego depozytu tj. sprzedaży,
nieodpłatnego przekazania lub zniszczenia;
3 zatwierdzenie protokołu postawienia w stan likwidacji niepodjętych depozytów
Biura Rzeczy Znalezionych, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego
zarządzenia;
4 pilnowanie fizycznej sprzedaży, nieodpłatnego przekazania lub zniszczenia
niepodjętego depozytu Biura Rzeczy Znalezionych, podmiotowi zajmującemu
się utylizacją i recyklingiem;

5 zatwierdzenie protokołu z przeprowadzonej fizycznej likwidacji tj. sprzedaży,
nieodpłatnego przekazania lub zniszczenia niepodjętego depozytu Biura
Rzeczy Znalezionych, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego
zarządzenia.
§4
Komisja podejmuje działania na wniosek Naczelnika Wydziału Administracyjno –
Gospodarczego.
§5
Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Administracyjno –
Gospodarczego i Przewodniczącemu Komisji.
§6
Obsługę administracyjną Komisji zapewnia Wydział Administracyjno – Gospodarczy
Urzędu Miasta Kalisza.
§7
Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.
§8
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

w z. Prezydenta Miasta Kalisza
/…/
Grzegorz Kulawinek
Wiceprezydent Miasta Kalisza

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 478/2021
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 18 sierpnia 2021r.
oznaczenie numeru sprawy:…………………………
wzór

Protokół postawienia w stan likwidacji
niepodjętych depozytów Biura Rzeczy Znalezionych
Komisja likwidacyjna w składzie:
1. Przewodniczący Komisji
2. Członek Komisji
3. Członek Komisji
4. Członek Komisji
wnioskuje do likwidacji niepodjęte depozyty Biura:

Niepodjęte depozyty Biura
L.p.

Nazwa niepodjętego depozytu Biura

Numer protokołu
z księgi Rejestru Reczy Znalezionych

Wartość
szacunkowa

1.
2.
3.

Konieczność likwidacji uzasadnia się upłynięciem terminów przechowywania rzeczy
w depozycie Biura Rzeczy Znalezionych zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o
rzeczach znalezionych.
Propozycja odnośnie sposobów przeprowadzenia likwidacji:
1
2
3

Sprzedaż
Nieodpłatne przekazanie.
Zniszczenie (utylizacja)*:
1 zniszczenie całkowite;
2 zniszczenie częściowe z wykorzystaniem części do napraw;
3 przekazanie do utylizacji;
4 inne.

*zaznaczyć odpowiednie pole
…………………………………..
(Przewodniczący komisji)

………………………………….
(Członek komisji)

…………………………………
(Członek komisji)

…………………………………
(Członek komisji)

Wyrażam/nie wyrażam zgodę(y) na propozycję odnośnie sposobów przeprowadzenia likwidacji (zagospodarowania)
niepodjętych depozytów Biura Rzeczy Znalezionych

……………………………….
(podpis kierownika jednostki)

w z. Prezydenta Miasta Kalisza
/…/
Grzegorz Kulawinek
Wiceprezydent Miasta Kalisza

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 478/2021
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 18 sierpnia 2021r.
oznaczenie numeru sprawy:…………………………
wzór

Protokół z przeprowadzonej likwidacji
niepodjętych depozytów Biura Rzeczy Znalezionych
Komisja likwidacyjna w składzie:
1. Przewodniczący Komisji
2. Członek Komisji
3. Członek Komisji
4. Członek Komisji
Stwierdza, że w dniu ……….. dokonano likwidacji następujących niepodjętych depozytów Biura:

Niepodjęte depozyty Biura
L.p.

Nazwa niepodjętego depozytu Biura

Numer protokołu
z księgi Rejestru Reczy Znalezionych

Wartość
szacunkowa

1.
2.
3.

Uzasadnienie likwidacji:
upłynięciem terminów przechowywania rzeczy w depozycie Biura Rzeczy Znalezionych zgodnie z art. 19 ustawy z
dnia 20 lutego 2015r. o rzeczach znalezionych.

Sposób przeprowadzenia likwidacji:
1
2
3

Sprzedaż:
Nieodpłatne przekazanie.
Zniszczenie (utylizacja)*:
1 zniszczenie całkowite;
2 zniszczenie częściowe z wykorzystaniem części do napraw;
3 przekazanie do utylizacji;
4 inne.

*zaznaczyć odpowiednie pole

…………………………………..
(Przewodniczący komisji)

………………………………….
(Członek komisji)

…………………………………
(Członek komisji)

…………………………………
(Członek komisji)

w z. Prezydenta Miasta Kalisza
/…/
Grzegorz Kulawinek
Wiceprezydent Miasta Kalisza

