
             Informacja o zużytych składnikach majątku ruchomego w
          Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sępólnie Kraj.

      Działając na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania  składnikami
        rzeczowymi majątku  ruchomego , w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U.  Nr 114 . poz.761) informujemy , że posiadamy   
        następujące zużyte składniki majątku ruchomego.

Lp.
Nazwa składnika rzeczowego 
majątku ruchomego

Numer inwentarzowy Wartość 
początkowa

Wartość rynkowa z 
uwzględnieniem stanu i 
stopnia zużycia

Ocena stanu 
technicznego

Proponowany 
sposób 
zagospodarowania.

1 Fotel biurowy I/9/91/187 260,00 0,00
Zepsuty Nieodpłatne 

przekazanie 
jednostkom 
budżetowym lub 
likwidacja

2 Komputer I/9/92/122 1100,44 0,00
Technologicznie 
przestarzały, 
zużyty, 
nieprzydatny

Nieodpłatne 
przekazanie 
jednostkom 
budżetowym lub 
likwidacja

3
Komputer Dell I//9/92/119  zestaw

środka
trwałego

0,00
 Technologicznie 
przestarzały, 
zużyty, 
nieprzydatny

Nieodpłatne 
przekazanie 
jednostkom 
budżetowym lub 
likwidacja

4 Telefon b/przewodowy I/9/92/170 193,00 0,00
Zepsuty, 
niesprawny

Nieodpłatne 
przekazanie 
jednostkom 
budżetowym lub 
likwidacja

5 Telefon Cyfral 1/91/5 65,28 0,00
Technologicznie 
przestarzały, 
zużyty, 
nieprzydatny 

Nieodpłatne 
przekazanie 
jednostkom 
budżetowym lub 
likwidacja



6 Telefon duet I/9/92/165 254,98 0,00
Zepsuty Nieodpłatne 

przekazanie 
jednostkom 
budżetowym lub 
likwidacja

7 Drukarka  HP 1600
I/9/92/155 969,00

0,00
Trwałe

uszkodzenie
mechaniczne

drukarki wysoki
koszt naprawy

Nieodpłatne 
przekazanie 
jednostkom 
budżetowym lub 
likwidacja

8 Monitor Dell I/9/92/119  zestaw
środka

trwałego

0,00
Zepsuty, spalony Nieodpłatne 

przekazanie 
jednostkom 
budżetowym lub 
likwidacja

9 UPS Active I/9/92/150 200,00 zepsuty Nieodpłatne 
przekazanie 
jednostkom 
budżetowym lub 
likwidacja

Zgodnie z § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku 
ruchomego , w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz.U.  Nr 114 poz.761) zbędne składniki majątku ruchomego można nieodpłatnie przekazać innej 
jednostce budżetowej z przeznaczeniem na realizacje zadań publicznych na pisemny wniosek. Zainteresowane jednostki mogą składać pisemne wnioski w 
terminie do 30.04.2014r. przesyłając pocztą na adres: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna  89-400  Sępólno Kraj. tel. 52388 12 30 faks 52-388 12 
31 e-mail: psse.sepolnokrajenskie@pis.gov.pl
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