Katowice, dnia 22 lutego 2021 r.
Ogłoszenie nr 2/2021
o zbędnych składnikach rzeczowych majątku ruchomego
Wyższego urzędu Górniczego
Działając na podstawie § 6 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r.
w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego
Skarbu Państwa (Dz.U. poz. 2004), zwanego dalej „rozporządzeniem”, Wyższy Urząd Górniczy
informuje, że posiada zbędne składniki rzeczowe majątku ruchomego przeznaczone
do nieodpłatnego przekazania na rzecz innych jednostek.
Wykaz ww. składników stanowi załącznik do ogłoszenia.
I.

Składanie wniosków:
Wnioski o nieodpłatne przekazanie należy składać w formie pisemnej do dnia 5 marca 2021 r.:

II.

1)

pocztą tradycyjną na adres: Biuro Administracyjno-Gospodarcze, Wyższy Urząd Górniczy,
ul. Poniatowskiego 31, 40-055 Katowice, lub

2)

osobiście w Kancelarii Wyższego Urzędu Górniczego, pok. 33, lub

3)

pocztą elektroniczną na adres: wug@wug.gov.pl (wnioski przekazane pocztą elektroniczną
należy również złożyć w formie pisemnej).

Wnioski, zgodnie z § 38 ust. 4 rozporządzenia, muszą zawierać:
1)

nazwę, siedzibę i adres zainteresowanego organu lub jednostki, o których mowa
w § 1 rozporządzenia, jednostki samorządu terytorialnego lub organu wykonującego funkcję
organu założycielskiego wobec instytucji gospodarki budżetowej występującego
o nieodpłatne przekazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego;

2)

wskazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego, którego wniosek dotyczy;

3)

oświadczenie, że przekazany składnik rzeczowy majątku ruchomego zostanie odebrany
w terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo-odbiorczym;

4)

uzasadnienie.

Wnioskodawcy, których wnioski nie będą spełniały wymogów formalnych (wypełnione
niepoprawnie lub niekompletne), zostaną wezwani do usunięcia braków w terminie określonym
w wezwaniu. Nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
III. Osoba wyznaczona do kontaktów: Pani Natalia Hachuła, e-mail: n.hachula@wug.gov.pl,
tel. 32 736 18 25
IV. Składniki będące przedmiotem ogłoszenia można oglądać po uprzednim ustaleniu terminu
z osobą, o której mowa w pkt. III.
V. Wyższy Urząd Górniczy zastrzega sobie prawo odwołania w każdym momencie możliwości
nieodpłatnego przekazania składników będących przedmiotem ogłoszenia.

Załącznik do ogłoszenia nr 2/2021

WYKAZ
zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego
przeznaczonych do nieodpłatnego przekazania na rzecz innych jednostek

L.p.

1.

Nazwa
Numer inwentarzowy
składnika rzeczowego Numer ewidencyjny
majątku ruchomego
Samochód osobowy
Opel Astra

000038/3

Ilość

Wartość
rynkowa

2013

27 250, 00 zł

Uwagi

W samochodzie stwierdzono
konieczność wymiany
następujących elementów: pompy
cieczy chłodzącej, uszczelki misy
olejowej, paska napędowego
urządzeń pomocniczych,
uszczelnienie olejowego wału
korbowego

