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WO.2613.4.2019.JWW/AK
Ogłoszenie
o zbędnym majątku ruchomym Starostwa Powiatowego w Żarach
Informuję, że Starostwo Powiatowe w Żarach posiada przeznaczone do zbycia mienie.
Jednostki organizacyjne Powiatu Żarskiego zainteresowane przejęciem majątku Starostwa
wskazanego w nw. wykazie proszone są o złożenie wniosku zgodnie z § 36 ust.1 Uchwały Nr
205/2008 Zarządu Powiatu Żarskiego z dnia 14 sierpnia 2008 r. z późn. zm. w sprawie
ustalenia zasad gospodarowania składnikami majątku ruchomego w Starostwie Powiatowym i
jednostkach organizacyjnych Powiatu Żarskiego (Załącznik1- wzór wniosku).
Jednostki organizacyjne pomocy społecznej, zakłady opieki zdrowotnej, jednostki, szkoły
i placówki oświatowe, instytucje kultury, kluby sportowe, stowarzyszenia kultury fizycznej,
związki sportowe, osoby fizyczne lub osoby prawne prowadzące działalność charytatywną,
stowarzyszenia i fundacje prowadzące statutową działalność na terenie Powiatu Żarskiego,
jednostki policji, jednostki samorządu terytorialnego, jednostki badawczo rozwojowe oraz inne
jednostki sektora finansów publicznych mogą ubiegać się o darowiznę nw. składnika majątku
ruchomego wówczas, gdy sprzedaż składników majątku ruchomego nie dojdzie do skutku.
Pozostałe jednostki organizacyjne oraz osoby fizyczne zainteresowane nabyciem
przedmiotowego mienia mogą składać pisemne oferty, podając oferowaną cenę do dnia
24 maja 2019 r. na adres:
Starostwo Powiatowe w Żarach
Al. Jana Pawła II 5
68-200 Żary
Oferty można także złożyć osobiście w Biurze Podawczym Starostwa Powiatowego w Żarach.
Jednocześnie zastrzegam, że w pierwszej kolejności rozpatrzymy wnioski jednostek
organizacyjnych Powiatu Żarskiego.
Dodatkowo informuję, że w przypadku, gdy na dany składnik majątku zostaną złożone co
najmniej dwie oferty, zwrócimy się z prośbą o przedstawienie kolejnej oferty. Nabywca
zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia
rozstrzygnięcia przedmiotu sprzedaży. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po
zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia. Sprzedający zastrzega sobie własność mienia do
chwili uiszczenia przez nabywcę ceny nabycia.
Zaznaczam, że nie udzielamy gwarancji na sprzedany majątek, a kupujący (obradowany)
zobowiązany był do poznania stanu prawnego, technicznego i faktycznego mienia
ruchomego, które przyjmują bez uwag i zastrzeżeń z dniem sprzedaży (otrzymania).

LP.

1.
2.
3.

Nazwa

Ilość

Ogrodzenie z paneli z siatką 472,2
z cokołem H=2,6
mb
Altana ogrodowa drewniana
2 szt.
z pięcioma ławami i stołem
Słupki betonowe z miejscem
45szt
na kwiaty – płukany granit

Wartość
sprzedaży
(jednostkowa cena
wywoławcza
netto za 1 szt.)

Numer inwentarzowy

Opis stanu

38,42 zł

298/O

zbędny

18 141,92 zł

7 500,00 zł

VIII/412/806;
VIII/414/806

zbędny

15 000,00zł

246,00 zł

-

zbędny

11 070,00 zł

Wartość sprzedaży

Składniki majątku ruchomego wystawione do sprzedaży/bezpłatnego przekazania/oddania
w formie darowizny, po wcześniejszym uzgodnieniu z Joanną Werstler-Wojtaszek tel. (68)
4790676 można obejrzeć do dnia 17 maja 2019 roku.
Zatwierdził:
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Załącznik 1

Nazwa, siedziba jednostki

Miejscowość, data

występującej o nieodpłatne przekazanie majątku

Starosta Powiatu Żarskiego
Aleja Jana Pawła II 5
68-200 Żary

1. Informacja o zadaniach publicznych realizowanych przez jednostkę:
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
2. Wskazanie składnika majątku ruchomego, o który występuje jednostka.

Lp.

Nazwa

Ilość

Wartość sprzedaży
(jednostkowa cena
wywoławcza netto
za 1 szt.)

Numer
inwentarzowy

Opis
stanu

Wartość
początkowa
(ilość cena
księgowa)

3. Uzasadnienie potrzeb i sposobu wykorzystania składnika majątku ruchomego:
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
4. Oświadczam, że przekazany składnik majątku ruchomego zostanie zdemontowany we
własnym zakresie, a teren po demontażu zostanie uporządkowany. Zobowiązujemy się do
odebrania składników we własnym zakresie w terminie i miejscu wskazanym w protokole
zdawczo – odbiorczym.
.............................................................
Podpis
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