Radom, dnia 16 września 2021r.

OGŁOSZENIE
o nieodpłatnym przekazaniu lub darowiźnie zbędnych składników
majątku ruchomego Sądu Rejonowego
w Szydłowcu
1.
Stosownie do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października
2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektó rymi składnikami
majątku Skarbu Państwa (Dz. U. z 2019 r., poz. 2004) Sąd Rejo nowy w Szydłowcu
informuje , że posiada zbędne składniki rzeczowe majątku ruchomego, stanowiący
załączni k nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
2.Wymienione składniki majątku ruchomego mogą być przedmiotem:
- nieodpłatneg o przekazania na pisemny wniosek jednostki budżetowej,
stosownie do § 38 ust.4 Rozporządz enia – załącznik nr 2,
- darowizny, na pisemny wniosek jednostki wymienionej w § 39 ust. 1 w/w
Rozporządzenia stoso wnie do § 39 ust. 4 – załącznik nr 3 ,
3.
W przypadku, gdy co najmniej dwie jednostki będą zaintereso wane
otrzymaniem
tego
samego
składnika
majątku,
w pierwszej kolejności realizowane będą wnioski o nieodpłatne przekazanie, w
następnej ko lejności wnioski darowiznę. W innym przypadku rozpatrzenie
wniosków odnośnie nieodpłatnego przekazania lub darowizny odbywać się będz ie
zgodnie
z
kolejnością
ich
składania
z uwzględnieniem § 7 ust. 2 w/w Rozporządzenia.
4.
Wnioski, o których mowa w pkt. 2, należy składać do dnia
23 września 2021r. do Sądu Rejo nowego w Szydłowcu Pl. Marii Konopnickiej 7, 26500 Szydłowiec, osobiście na Biurze Podawczym lub za pośrednictwem poczty
(decyduje data wpły wu), na adres : Sąd Rejonowy w Szydłowcu, Pl. Marii
Konopnickiej
7,
26 -500
Szydłowiec
w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nieodpłatne prz ekazanie składnik a
majątku ruc homego” lub „Dar owizna składnika maj ątku ruchomeg o ”.
5.
Składniki majątku ruchomego można ogląd ać w siedzibie Sądu
Rejonowego w Szydłowcu przy Pl. Marii Konopnickiej 7 , po telefonicznym
uzgodnieniu terminu - tel. 48 617 87 10
6.
Osobą upoważnioną do kontaktu w sprawie zapoznania się ze stanem
przedmiotów oraz ko ntaktu w sprawie wniosków jest;
Pani Edyta
- tel. 48 617 87 10
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