Pszczyna, dnia 6 grudnia 2019r.
.
KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w PSZCZYNIE
43-200 Pszczyna, ul. Górnośląska 7

PT.201.3.2019
OGŁOSZENIE
O ZBĘDNYCH SKŁADNIKACH MAJATKU RUCHOMEGO
KOMENDY POWIATOWEJ
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNJE W PSZCZYNIE
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie z siedzibą przy ul. Górnośląskiej
7 działając na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie
szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa
(Dz.U.2019, poz. 2004) informuje, iż posiada zbędne składniki majątku ruchomego (zgodnie z treścią

załącznika do protokołu z dnia 05.12.2019 z przeprowadzonej oceny przydatności składników
majątkowych komendy) przeznaczone do:
1) nieodpłatnego przekazania składników rzeczowego majątku ruchomego innemu organowi

administracji publicznej lub jednostce samorządu terytorialnego na czas oznaczony,
nieoznaczony albo bez zastrzeżenia obowiązku zwrotu
(lub, w przypadku gdy przekazanie w trybie § 38 ww. rozporządzenia nie dojdzie do skutku):
2) darowizny składnika rzeczowego majątku ruchomego oraz prawa na dobrach

niematerialnych na rzecz instytucji kultury, publicznych szkół wyższych, jednostek
organizacyjnych, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo
oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 10 78, 1287, 1680, 1681 i 1818), 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;
(lub, w przypadku gdy zagospodarowanie w trybie § 39 ww. rozporządzenia nie dojdzie do
skutku):
3) sprzedaży w trybie aukcji.

– wykaz majątku ruchomego stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Wniosek o przekazanie składnika majątku ruchomego w trybie § 38 powinien zawierać:


nazwę, siedzibę i adres podmiotu występującego o nieodpłatne przekazanie składnika
rzeczowego majątku ruchomego,



wskazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego, którego wniosek dotyczy,



oświadczenie, że przekazany składnik rzeczowy majątku ruchomego zostanie odebrany w
terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo-odbiorczym;



uzasadnienie.

Wniosek o dokonanie darowizny w trybie

§ 39 powinien zawierać w szczególności statut

zainteresowanego podmiotu, pisemne uzasadnienie potrzeb, wskazanie sposobu wykorzystania
składnika rzeczowego majątku ruchomego lub prawa na dobrach niematerialnych oraz zobowiązanie do
pokrycia kosztów związanych z darowizną, w tym kosztów odbioru przedmiotu darowizny.

Wniosek o przekazanie składnika majątku ruchomego w trybie § 38 powinien zawierać:


nazwę, siedzibę i adres zainteresowanego podmiotu,



wskazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego, którego wniosek dotyczy,



oświadczenie, że przekazany składnik rzeczowy majątku ruchomego zostanie odebrany w
terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo-odbiorczym;



zobowiązanie zainteresowanego podmiotu do pokrycia kosztów związanych z darowizną, w tym
kosztów odbioru przedmiotu darowizny,



wskazanie sposobu wykorzystania składnika rzeczowego majątku ruchomego przez podmiot
wnioskujący o darowiznę,



uzasadnienie, w tym uzasadnienie potrzeb zainteresowanego podmiotu.

Do wniosku o darowiznę należy załączyć statut zainteresowanego podmiotu.

Wniosek o przekazanie lub darowiznę powinien zawierać oświadczenie wnioskodawcy, że zapoznał się ze stanem
przedmiotu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin.

Zagospodarowanie składników majątku w trybie aukcji zostanie

ogłoszone w przypadku

niezagospodarowania w formie przekazania lub darowizny.
Wnioski o których mowa powyżej należy kierować do Komendanta Powiatowego Państwowej Straży
Pożarnej w Pszczynie do dnia 20.12.2019 r.

Wnioski należy składać:
- osobiście po przez złożenie wniosku w sekretariacie komendy, I piętro
- pocztą, na adres siedziby komendy:
Komenda Powiatowa PSP w Pszczynie
ul. Górnośląska 7
43-200 Pszczyna
- na adres skrytki na ePUAP-ie: /KPPSPPszczyna/SkrytkaESP
W pierwszej kolejności rozpatrywane będą potrzeby jednostek organizacyjnych PSP. O rozpatrzeniu
wniosku zadecyduje Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie po analizie potrzeb
podmiotu wnioskującego.
Składniki rzeczowe majątku ruchomego można oglądać w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Pszczynie przy ul. Górnośląskiej 7 w terminie do dnia 20.12.2019 r. w godzinach 9:00
– 14:00 po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym.
Osoby do kontaktu:
st. kpt. Damian Wala tel. 32 4493707, Zenon Mikosz tel. 32 4493711,
e-mail: kwatermistrz@pszczyna.kppsp.gov.pl

podpisał elektronicznie:
KOMENDANT POWIATOWY
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w PSZCZYNIE
-/bryg. Grzegorz Kołoczek

Załącznik nr 1
Wykaz składników rzeczowych majtku ruchomego
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie uznanych za zbędne lub zużyte

L.p.

1.

Nazwa składnika
majątku

Kontener pompowy
Kpomp PZL Mielec
typ: ZP/680/187/10,

Nr
inwentarzowy

ST. 681-13-7.

Rok
prod.

1998

Ilość

Opis stanu technicznego

1
szt.

konstrukcja nie odpowiada obecnym
oczekiwaniom efektywności i
ekonomiczności, awaryjny, wymaga
częstej diagnostyki; uruchamia się po
kolejnych próbach rozruchu, silnik
pracuje b. głośno i nierównomiernie

Wartość
początkowa
składnika
rzeczowego
majątku
ruchomego
79 906 zł.

Załącznik nr 2 Wzór wniosku o nieodpłatne przekazanie/darowiznę*
……………………………;
(miejscowość, data)
……………………………………………………
nazwa, siedziba, adres, NIP, REGON i telefon kontaktowy
podmiotu występującego o nieodpłatne przekazanie/darowiznę
składnika rzeczowego majątku ruchomego

Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej
w Pszczynie

WNIOSEK
O NIEODPŁATNE PRZEKAZANIE/ DAROWIZNĘ* MAJĄTKU RUCHOMEGO
KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PSZCZYNIE

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego
sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz.U.2019, poz. 2004)
zwracam się z prośbą o nieodpłatne przekazanie/darowiznę:

1. Wskazanie składnika/składników rzeczowego majątku ruchomego, którego/których dotyczy
niniejszy wniosek.

Lp. z wykazu

Numer inwentarzowy

Nazwa urządzenia

Uwagi

2. Sposób przekazania wyżej wymienionego/wymienionych składników rzeczowych majątku
ruchomego:
- przekazanie/darowizna *
- na czas oznaczony do dnia ……………. / nieoznaczony bez zastrzeżenia obowiązku zwrotu*

3. Uzasadnienie
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
4. Wskazanie sposobu wykorzystania składnika rzeczowego majątku ruchomego przez podmiot
wnioskujący o darowiznę (dotyczy darowizny).
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

5. Oświadczenia.
Oświadczam, że przekazany składnik rzeczowy majątku ruchomego zostanie odebrany w terminie i
w miejscu wskazanym w protokole zdawczo-odbiorczym na mój koszt i odpowiedzialność.
Oświadczam, że zapoznałem się ze stanem przedmiotu oraz ponoszę odpowiedzialność za skutki wynikające
z rezygnacji z oględzin.

Zobowiązuję się do pokrycia kosztów związanych z darowizną, w tym kosztów odbioru przedmiotu
darowizny (dotyczy darowizny).

*- niepotrzebne skreślić

………………………………
Pieczęć i podpis osoby upoważnionej

