
ZARZĄDZENIE NR 
WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO 

Z DNIA  2017 ROKU

w sprawie trybu postępowania przy wyksięgowywaniu z ewidencji księgowej należności 
Skarbu Państwa przejętych przez Wojewodę Dolnośląskiego jako mienie pozostałe po 
zlikwidowanych państwowych jednostkach organizacyjnych lub spółkach z udziałem 
Skarbu Państwa, po rozwiązanych bądź wygasłych umowach o oddanie 
przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania, po przedsiębiorstwie państwowym 
wykreślonym z rejestru przedsiębiorców lub przejętym przez Skarb Państwa z innych 
tytułów oraz nieściągniętych należności zlikwidowanego Funduszu Skarbu Państwa oraz 
wskazania należności podlegających wy księgowaniu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 w związku z art. 17 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. 
o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 
525, poz. 1960; Dz. U. z 2016 r. poz. 2260, poz. 1948) w związku z art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy 
z dnia 30 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 2259) oraz art. 117 ust. 9 ustawy z dnia 30 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające 
ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 2260) zarządzam, 
co następuje:

§ 1.1. Należności Skarbu Państwa związane z gospodarowaniem mieniem 
państwowym:
a) pozostałym po zlikwidowanych państwowych jednostkach organizacyjnych lub spółkach 
z udziałem Skarbu Państwa,
b) pozostałym po rozwiązanych bądź wygasłych umowach o oddanie przedsiębiorstwa 
do odpłatnego korzystania,
c) przejętym przez Skarb Państwa z innych tytułów ( w tym spadków i darowizn) 

oraz
d) nieściągnięte należności zlikwidowanego Funduszu Skarbu Państwa powstałe z tytułu 

wykonywania przez wojewodów zadań, przejętych przez wojewodę na podstawie 
art. 117 ust. 9 ustawy z dnia 30 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę
0 zasadach zarządzania mieniem państwowym,
mogą być wyksięgowywane z ewidencji księgowej prowadzonej przez Wydział Finansów
1 Budżetu na podstawie rozstrzygnięcia Wojewody Dolnośląskiego.
2 . Wyksięgowanie należności Skarbu Państwa, o których mowa w ust. 1 może nastąpić, 
jeżeli:

- należność jest przedawniona, a dłużnik dobrowolnie jej nie zaspokoił,
- należność przysługuje Skarbowi Państwa w kwocie niższej niż wynikająca z not księgowych 
przekazanych z Ministerstwa Skarbu Państwa, w związku z przejęciem przez wojewodę 
zadań, o których mowa w przepisie art. 7b ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach 
wykonywania uprawnień przysługujących karbowi Państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 493, 
z późn. zm.)



§ 2. 1. Powołuje się Zespół doradczy, zwany dalej Zespołem, w składzie:
1) przewodniczący -  dyrektor Wydziału Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska lub 
upoważniona przez niego osoba,
2) zastępca przewodniczącego -  dyrektor Wydziału Finansów i Budżetu lub upoważniona 
przez niego osoba,
3) członek Zespołu -  radca prawny Wydziału Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska, 
prowadzący sprawę dłużnika,
4) członek Zespołu -  główny księgowy budżetu Wojewody lub osoba zastępująca,
5) członek Zespołu -  pracownik Wydziału Finansów i Budżetu, prowadzący ewidencję 
mienia Skarbu Państwa.
2. Osobowy skład Zespołu ustalany jest każdorazowo z inicjatywy dyrektora Wydziału 
Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska, w porozumieniu z dyrektorem Wydziału Finansów 
i Budżetu.
3. Do zadań Zespołu należy:
1) zajęcie stanowiska merytorycznego na podstawie pełnej dokumentacji sprawy oraz 
w oparciu o obowiązujący stan prawny;
2) sporządzenie protokołu z posiedzenia Zespołu.

§ 3. 1. Tryb postępowania w sprawach o wyksięgowanie z ewidencji należności 

Skarbu Państwa jest następujący:

1) wniosek do dyrektora Wydziału Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska
0 zwołanie Zespołu składa radca prawny Wydziału Nieruchomości, Rolnictwa
1 Środowiska prowadzący windykację należności przysługujących Skarbowi 
Państwa od danego dłużnika;

2) dyrektor Wydziału Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska w porozumieniu 
z dyrektorem Wydziału Finansów i Budżetu ustala skład Zespołu zgodnie z §2 ust. 
2;

3) radca prawny Wydziału Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska prowadzący 
sprawę danego dłużnika przygotowuje merytoryczne dokumenty źródłowe, w tym 
opinię prawną;

4) pracownik Wydziału Finansów i Budżetu prowadzący ewidencję księgową mienia 
Skarbu Państwa przygotowuje stan należności danego dłużnika wynikający 
z prowadzonej ewidencji księgowej;

5) rozpatrywanie wniosku o wyksięgowanie należności odbywa się na posiedzeniach 
Zespołu;

6) Zespół dokonuje oceny kompletności złożonych dokumentów i zajmuje 
stanowisko merytoryczne na podstawie pełnej dokumentacji sprawy oraz 
w oparciu o obowiązujący stan prawny;

7) z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół, który następnie jest podpisywany 
przez wszystkich członków Zespołu;

8) radca prawny Wydziału Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska sporządza 
w oparciu o protokół z posiedzenia Zespołu projekt rozstrzygnięcia, który po 
zaparafowaniu przez dyrektora Wydziału Nieruchomości, Rolnictwa



i Środowiska oraz dyrektora Wydziału Finansów i Budżetu przekazywany jest do 
podpisu Wojewodzie Dolnośląskiemu.

§ 4. Traci moc zarządzenie numer 166 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 8 maja 
2015 r. w sprawie trybu postępowania przy wyksięgowaniu z ewidencji księgowej należności 
Skarbu Państwa przejętych przez Wojewodę Dolnośląskiego jako mienie pozostałe po 
zlikwidowanych państwowych jednostkach organizacyjnych lub spółkach z udziałem Skarbu 
Państwa, po rozwiązanych bądź wygasłych umowach o oddanie przedsiębiorstwa do 
odpłatnego korzystania, po przedsiębiorstwie państwowym wykreślonym z rejestru 
przedsiębiorców lub przejętym przez Skarb Państwa z innych tytułów oraz wskazania 
należności podlegających wyksięgowaniu.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.




