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Olsztyn dnia, 09.01.2020 r.

PO VII WB 233.3.2019
OGŁOSZENIE

o zbędnym składniku rzeczowym majątku ruchomego Prokuratury Okręgowej w Olsztynie 
przeznaczonym do nieodpłatnego przekazania lub pozyskania w formie darowizny

Stosownie do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 października 2019 r. w sprawie 
szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu 
Państwa (Dz.U. 2019 poz. 2004) Prokuratura Okręgowa w Olsztynie informuje o następującym 
składniku rzeczowym majątku ruchomego uznanym za zbędny i przeznaczonym do nieodpłatnego 
przekazania lub przekazania w formie darowizny:

- Renault Megane Classic /NO 5808H/ 1.6 benzyna / rok produkcji -  2003, przebieg -  310 704 km

Pojazd można oglądać od dnia 09.01.2020 r. do dnia 23.01.2020 r. w godzinach od 8:00 do 
14:00 na parkingu Prokuratury Rejonowej Olsztyn - Południe w Olsztynie przy ul. Kopernika 5, po 
wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu oględzin.

Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków na nieodpłatne przekazanie lub przekazanie w 
formie darowizny w/w składników rzeczowych majątku ruchomego są:

1. Organy administracji publicznej lub jednostki samorządu terytorialnego zainteresowane 
otrzymaniem składnika rzeczowego majątku ruchomego, w formie nieodpłatnego przekazania, 
mogą składać pisemne wnioski zawierające:

a) nazwę, siedzibę i adres organu, jednostki, telefon kontaktowy,
b) wskazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego, którego wniosek dotyczy,
c) oświadczenie, że przekazany składnik rzeczowy majątku ruchomego zostanie 

odebrany w terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo -  odbiorczym.

2. Jednostki wymienione w § 39 ust. 1 ww. Rozporządzenia tj. instytucje kultury, publiczne szkoły 
wyższe, jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14.12.2016 r. -  Prawo 
oświatowe, fundacje i organizacje pożytku publicznego, które prowadzą działalność 
charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo -  rozwojową, 
wychowawczą, sportową lub turystyczną, z przeznaczeniem na realizację ich celów statutowych, 
zainteresowane pozyskaniem w formie darowizny w/w składnika majątku ruchomego mogą 
składać pisemne wnioski, zawierające:

a) nazwę, siedzibę i adres zainteresowanego podmiotu, telefon kontaktowy,
b) wskazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego, którego wniosek dotyczy,
c) oświadczenie zainteresowanego podmiotu, że składnik rzeczowy majątku ruchomego 

zostanie odebrany w terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo — odbiorczym,
d) zobowiązanie zainteresowanego podmiotu do pokrycia kosztów związanych z darowizną, 

w tym kosztów odbioru przedmiotu darowizny,
e) wskazanie sposobu wykorzystania składnika rzeczowego majątku ruchomego przez 

podmiot wnioskujący o darowiznę,
f) uzasadnienie, w tym uzasadnienie potrzeb zainteresowanego podmiotu,
g) statut zainteresowanego podmiotu.

Wnioski należy składać w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Olsztynie, ul. Dąbrowszczaków 12, 
10-959 Olsztyn -  biuro podawcze, w terminie do 23.01.2020 r. do godziny 10:00.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów (089) 524 78 18 lub (089)
524 78 19 w godzinach: 7.30 -  15.30.

Prokurator Okręgowy 

Cezar/Fiertek
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