I(atowice ar. .l$.02. 2021 r.
Ogloszenie o zbgdnych sldadnikach maj4tku ruchomego

w Kuratorium OSwiatY w Katowicach
Zgodnie zRozporzqdzemem Itady Ministr6w z dnia 21 pa2dziernika 2019 lDz.U. 2019 poz. 2004 ze
zm.l w sprawie szczeg6lowego sposobu gospodarowania skladnikami rzeczowymi rnaj4tku ruchomego
Skarbu Paristwa i na podstawie protokotu z prueprowadzonej przydatnoSci skladnik6w rzeczowych
maj4tku ruchomego - Kuratorium Oswiaty w Katowicach informuje o zbgdnych sktradnikach maj4tku
ruchomego przeznaczonych do nieodplatne go ptzekazania.

Szczeg6lowy wykaz skladnik6w maj4tku ruchomego przeznaczoltych do nieodplatnego przekazania,
zaw ier a zalqcznik

Nr 1 do niniej szego

o

glo szeni a.

Zagospodarowanie zbgdnych skladnik6w rzeczowych maj4tku ruchomego odbywa sig zgodnie z $ 3B
Rozporzqdzenia poprzez nieodplatne przekazanie skladnik6w rzeczowego rnaj4tku ruchomego
jeclnostce sektora finans6w publicznych lub paristwowej osobie prawnej, kt6ra nie jest jednostk4 sektora

finans6w publicznych;
Jednostki wymienione w $ 38 ust. 1 Rozporzqdzenia zainteresowane otrzymaniem skladnik6w maj4tku
ruchomego wymienionych w zal4czniku Nr 1 w formie nieodptratnego przekazania proszone s4
o skladanie pisemnych wniosk6w lzgodnie z zal4cznikrem Nr 2l do Kuratorium OSwiaty
w Katowicach ul. Powstafic6w 41a, 40-024 Katowice w nieprzekraczalnyrn terminie do dnia
12 sierpnia 2021 r. do godz. 12.00 w zaklejonej kopercie z napisem ,, Nieoclplatne przekazanie

skladnik6w maj4tku". Wnioski rtozna sklada6

r
.

:

w kancelarii Kuratorium O$wiaty w Katowicachprzy ul. Powstahc6w 41a, pok. 6.10,
zapoSrednictwem poczty tradycyjnei (liczy sig data wplywu do Kuratoriurn).

Pisemne wnioski kt6re wp{yn4 po terminie zostan4 odeslane, a w przypadku braku takiej rnoZliwoSci
pozostan4 w aktach sprawy bez otwarcia.

Decyzjg

w

przedmiocie nieodplatnego przekazania skladnik6w rnaj4tkowych poszczeg6lnym

jednostkom podejmuje Sl4ski I(urator O$wiaty, kierujqc sig ich tre6ci4, w tyur przede wszystkim
uzasadnieniem potrzeb wykorzystania skladnik6w majqtku oraz kolejnoSci4 zgloszonych wniosk6w.

Kuratorium Oswiaty

w

Katowicach zastrzega sobie prawo odwolania procesu nieodplatnego

przekazania, wszystkich lub kt6regokolwiek z wymienionych skladnik6w maj4tku ruchomego bgd4cego
przedmiotem ogloszenia. Odwolanie moze nast4pii w ka2dym momencie bez podania ptzyczyny.

Odbi6r skladnika maj4tkowego nast4pi po podpisaniu protokolu zdawczo-odbiorczego
podmiotu, kt6remu zostan4 przekazane sktradniki maj4tku ruchomego.
Kontakt w kwestiach formalnych
tel.32 606 30 20.

-

i

na koszt

Ewa Madej-Taraszkiewicz tel.32606 30 33, Justyna Kopiec

Za\qcznikNr 1 - wykaz skladnik6w rnaj4tku ruchomego
Zalqcznik Nr 2 - rvniosek - nieodplatne przekazanie
Zal4cznik Nr 3 - klauzula infonnacyjna
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