Kraków dnia 14 marca 2017r.
Numer sprawy: G. N-233-5/17

OGŁOSZENIE
o zbędnych składnikach majątku ruchomego
Sądu Rejonowego dla Krakowa- Nowej Huty w Krakowie

Dyrektor Sądu Rejonowego dla Krakowa- Nowej Huty w Krakowie informuje
o zbędnych składnikach majątku ruchomego.
Wymienione w załączonym wykazie składniki majątku ruchomego mogą być
przedmiotem nieodpłatnego przekazania, darowizny, sprzedaży.
1. Nieodpłatne przekazanie składników majątku ruchomego może nastąpić na pisemny
wniosek jednostki budżetowej lub jednostki samorządu terytorialnego. Darowizna
może nastąpić na pisemny wniosek jednostek organizacyjnych, o których mowa
w art. 2 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016r. poz. 1943
z późn. zm.), niebędących państwowymi jednostkami budżetowymi, oraz fundacji i
organizacji pożytku publicznego, które prowadzą działalność charytatywną,
opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-rozwojową,
wychowawczą, sportową lub turystyczną, z przeznaczeniem na realizację ich celów
statutowych.
2. Wniosek o nieodpłatne przekazanie lub darowiznę składników majątku ruchomego
kierować należy do Dyrektora Sądu Rejonowego dla Krakowa- Nowej Huty
w

Krakowie

do

dnia

28

marca

2017r.

Wniosek

powinien

zawierać

w szczególności:
1) nazwę, siedzibę i adres podmiotu występującego o nieodpłatne przekazanie
składnika rzeczowego majątku ruchomego;
2) wskazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego, którego wniosek dotyczy;
3) oświadczenie, że przekazany składnik rzeczowy majątku ruchomego zostanie
odebrany w terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo-odbiorczym.
4) w przypadku darowizny dodatkowo: statut zainteresowanego podmiotu pisemne
uzasadnienie potrzeb, wskazanie sposobu wykorzystania składnika rzeczowego
majątku ruchomego oraz zobowiązanie do pokrycia kosztów związanych
z darowizną, w tym kosztów odbioru przedmiotu darowizny.

3. Przy sprzedaży, jeżeli co najmniej dwóch oferentów będzie zainteresowane nabyciem
tego samego składnika rzeczowego majątku ruchomego, zostanie przeprowadzona
między nimi aukcja.
Wszystkich zainteresowanych prosimy o składanie wniosków w Oddziale Gospodarczym
Sądu ul. Przy Rondzie 7 w Krakowie -pok. C-126, lub drogą e-mailową na adres:
oddzial.gospodarczy@krakow-nowahuta.sr.gov.pl , do dnia wskazanego w pkt 2.
Jednocześnie informujemy, że w przypadku wykazania zainteresowania tym samym
składnikiem, w pierwszej kolejności będą realizowane potrzeby innych jednostek
poprzez nieodpłatne przekazanie i darowiznę, przy czym decydowała będzie kolejność
wpływu wniosków.
Osoba do kontaktu: -Urszula Kubin tel: 012 619-52-69
Składniki majątkowe można oglądać w Sądzie Rejonowym dla Krakowa- Nowej Huty w
Krakowie, ul. Mogilska 17, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.
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