
Koszalin,  dnia  26 stycznia  2023  r.

KRAJOWE

BIURO  WYBORCZE

DELEGATURAW  KOSZALINIE

DKS.233.3.2023

Zbędne  lub  zużyte  składniki  majątku  ruchomego

Krajowego  Biura  Wyborczego  Delegatury  w  Koszalinie

Lp.
Nazwa  sldadnika  ma-

jątkowego
Ilość

Rok  na-

bycia

Sposób  zagospodarowania

sldadnika  majątkowego
Zdjęcie  poglądowe

l. Stół  konferencyjny 1 szt. 1996

Zużyty  - nieodpłatne

przekazanie*

lub  darowizna**,  w  razie

braku  wniosku  dokonać

likwidacji  przez  zniszczenie

2. Biurko l szt. 2013

Zużyte  - nieodpłatne

przekazanie*

lub  darowizna**,  w  razie

braku  wniosku  dokonać

likwidacji  przez  zniszczenie
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3. Biurko  Prymus  II 1 szt. 1999

Zużyte  - nieodpłatne

przekazanie*lub  darowizna**,

w  razie  braku  wniosku

dokonać  likwidacji

przez  zniszczenie
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4. Biurko  Prymus  II I szt. 1999

Zużyte  - nieodpłatne

przekazanie*lub  darowizna**,

w  razie  braku  wniosku

dokonać  likwidacji

przez  zniszczenie
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5. Biurko  pod  komp. l szt. 2000

Zużyte  - nieodpłatne

przekazanie*lub  darowizna**,

w  razie  braku  wniosku

dokonać  likwidacji

przez  zniszczenie

6. Stolik  pod  drukarkę 1 szt. 1998

Zużyly  - nieodpłatne

przekazanie*lub  darowizna**,

w  razie  braku  wniosku

dokonać  likwidacji

przez  zniszczenie

7. Szafa  ubraniowa l szt. 1998

Zużyta  - nieodpłatne

przekazanie*lub  darowizna**,

w  razie  braku  wniosku

dokonać  likwidacji

przez  zniszczenie
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8.

Fotel  skóropodobny

Faraon

(2 szt.)

2 szt. 2010

Zuźyte  - nieodpłatne

przekazanie*lub  darowizna**,

w  razie  braku  wniosku

dokonać  likwidacji

przez  zniszczenie
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9.
Krzesło  prestige  Alum

szare
1 szt. 2005

Zużyte  - nieodpłatne

przekazanie*lub  darowizna**,

w  razie  braku  wniosku

dokonać  likwidacji

przez  zniszczenie
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lO.
Abby  PDF  Transfor-

mer  2.O Pro
1 szt. 2007

Zbędny  - nieodpłatne

przekazanie*

lub  darowizna"'*,  w  razie

braku  wniosku  dokonać

likwidacji  przez  zniszczenie
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11. Czytnik  HHP  3800G 1 szt. 2010

Zużyty  - nieodpłatne

przekazanie*

lub  darowizna**,  w  razie

braku  wniosku  dokonać

likwidacji  przez  zniszczenie

12.
Drukarka  HP  Laser

Jet  4100  Tn/PL/32MB
l szt. 2002

Zużyta  - nieodpłatne

przekazanie*lub  darowizna**,

w  razie  braku  wniosku

dokonać  likwidacji

przez  zniszczenie
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* Zbędne  lub  zużyte  składniki  majątku  ruchomego  jednostki  organizacyjne  Krajowego  Biura  Wyborczego

mogą  nieodpłatnie  przekazać  jednostce  budżetowej  lub  jednostce  samorządu  terytońalnego.

Nieodpłatne  przekazanie  następuje  na pisemny  wniosek  podmiotu,  skierowany  do dyrektora  delegatury.

Do  wrńosku  podmiot  występujący  o nieodpłatne  przekazanie  dołącza  odpis  statutu.

Koszty  odbioru  składnika  majątkowego  poktywa  występujący  podmiot.

**  Jednostki  organizacyjne  Krajowego  Biura  Wyborczego  mogą  dokonać  darowizny  zbędnych  lub  zużytych

składników  majątku  ruchomego  oraz  praw  na dobrach  niemateńalnych  na rzecz  jednostki  budżetowej

lub  jednostki  samorządu  terytorialnego.

Przekazanie  składnikówmajątkowychw  formie  darowiznynastępujew  formieumowynapisemnywniosek

podmiotu,  skierowany  do  dyrektora  delegatury.  Do  wniosku  podrniot  występujący  o przekazania

składników  majątkowych  w formie  darowizny  dołącza  odpis  statutu.

Koszty  odbioru  składnika  majątkowego  poktywa  występujący  podmiot.

Koszalin,  26 stycznia  2023  r.

Przewodrńcząca

Komisji  do spraw  zagospodarowania  składników

M'ająIkow\Źychacz

Dyrektor

Krajowego  Biura  Wyborczego  Delegatury

w Koszalinie

Patrycja  Wysoczańska
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Jednostki  zainteresowane  przejęciem  ww.  składników  majątku  ruchomego  proszone  są  o kierowanie

pisemnych  wniosków  na adres:

Krajowe  Biuro  Wyborcze  Delegatura  w  Koszalinie

ul.  Władysława  Andersa  34

75-950  Koszalin

pokój  195

Pisemny  wniosek  o nieodpłatne  przekazanie  lub  darowiznę  powinien  zawierać  następujące  elementy:

1.  nazwę,  siedzibę  i adres  jednostki  występującej  o przekazanie  składnika  majątku  ruchomego;

2.  informację  o zadaniach  publicznych  realizowanych  przez  jednostkę;

3.  wskazanie  składnika  majątku  ruchomego,  o który  występuje  jednostka;

4.  uzasadnieniepotrzebisposobuwykorzystaniaskładnikamajątkuruchomego;

5.  oświadczenie,  że przekazany  składnik  majątku  ruchomego  zostanie  odebrany  na koszt  podrniotu,

na  rzecz  którego  nastąpi  przekazanie  w  terminie  i  miejscu  wskazanym  w  protokole

zdawczo-odbiorczym;

6.  odpis  statutu.

Dodatkowe  informacje  na temat  stanu  przedmiotów  można  uzyskać  w Krajowym  Biurze  Wyborczym

Delegatura  w Koszalinie,  ul.  Władysława  Andersa  34,  pokój  195,  tel.  94 342-27-90.

Uwaga!  wnioski  o nieodpłatne  przekazanie  lub  darowiznę  należy  sldadać  do  dnia  27 lutego  2023  r.


