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38-100 Strzyżów
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Rzeszów, dnia 24.09.2021 r.

INFORMACIA NR 2 O ZBĘDNYCH I ZUŻYTYCH SKŁADNIKACH MAIATKU RUCHOMEGO
w S a d z ie R e io n o w y m

w

STRZYŻOWIE

Sąd Rejonowy w Strzyżowie informuje, iż posiada zbędne i zużyte składniki
majątku ruchomego (Zał. Nr 1), które mogą być przedmiotem nieodpłatnego przekazania,
darowizny, sprzedaży, oddania w najem lub dzierżawę, zgodnie z Rozporządzeniem Rady
Ministrów z dnia 21 października 2019 r. (Dz.U.2019.2004] - w sprawie szczegółowego sposobu
gospodarowania składnikami majątku ruchomego Skarbu Państwa.
Wymienione składniki majątku ruchomego mogą być przedmiotem:
a} nieodpłatnego przekazania na pisemny wniosek jednostki budżetowej, stosownie
do § 38 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów (wzór wniosku stanowi załącznik nr
2)
b) darowizny, na pisemny wniosek jednostki wymienionej w § 39 cyt. Rozporządzenia
(wzór wniosku stanowi załącznik nr 3)
c] sprzedaży, na pisemny wniosek jednostki organizacyjnej lub osoby fizycznej (wzór
wniosku stanowi załącznik nr 4).
W przypadku gdy co najmniej 2 jednostki/osoby będą zainteresowane otrzymaniem lub
nabyciem tego samego składnika majątku, w pierwszej kolejności będą realizowane wnioski
o nieodpłatne przekazanie. W innym przypadku rozpatrzenie wniosków odnośnie
nieodpłatnego przekazania lub darowizny odbywać się będzie zgodnie z kolejnością ich
składania (data, godzina) z uwzględnieniem § 7 ust. 2 Rozporządzenia.
Decydującą przesłanką przy zagospodarowaniu zbędnych i zużytych składników
majątku ruchomego Sądu w drodze sprzedaży będzie najwyższa cena zaproponowana w ofercie
dla poszczególnych składników majątku ruchomego. W przypadku zbiegu co najmniej dwóch
ofert dotyczących kupna tego samego składnika majątku za identyczną cenę, Sąd przeprowadzi
aukcję pomiędzy tymi oferentami.
Wszystkich zainteresowanych pozyskaniem przedmiotowych składników majątku
ruchomego w sposób określony przepisami ww. Rozporządzenia, prosimy o składanie
pisemnych wniosków, a w przypadku zakupu pisemnych ofert zaadresowanych do Dyrektora
Sądu Okręgowego w Rzeszowie, w budynku tut. Sądu p. 255 lub p. 256 na adres: Sad Okręgowy
w Rzeszowie. PI. Śreniawitów 3. 35-959 Rzeszów do dnia 08.10.2021 r. do godziny 15:00
Wszelkie informacje są udzielane pod numerem telefonu: (17) 87-56-235.
Ofertę należy złożyć - na jednym z dołączonych do nin. Informacji załączniku w zamkniętej podpisanej kopercie z dopiskiem: „Wniosek o nieodpłatne przekazanie składnika
majątku ruchomego” lub „Wniosek o darowiznę składnika majątku ruchomego", lub „Oferta
w sprawie zakupu składnika majątku ruchomego”.
Składniki majątku wymienione w zał. Nr 1 można oglądać w dniach od 24 września do
8 października 2021 r. w godzinach: od 11.00-14.00. w budynku Sądu Rejonowego w
Strzyżowie, przy ul. 3-go Maja 14, tel. kontaktowy p. Anita Irzyk 17 27 68 100, sprzęt
komputerowy p. Paweł Andreasik 17 27 68 101.
Sprzęt komputerowy wymieniony w Załączniku nr 1 został pozbawiony dysków
twardych.
Wartość rynkowa składników majątkowych wymienionych w Załączniku nr 1 została
obniżona w stosunku do Informacji z dnia 20.07.2021r.
Dyrektor Sądu Okręgowego
w Rzęs,
Małgorzata

dzielska

