
Umowa darowizny 

nieodpłatnego przekazania składników majątku ruchomego sporządzona

 w dniu 04.07.2022r.w Lublinie pomiędzy:

Stowarzyszeniem  Emaus  ul. Tęczowa 173,  20-517 Lublin

reprezentowanym przez  Elżbietę Danutę Łatę, Zbigniewa Drążkowskiego  zwanym dalej 

 “Obdarowanym” 

a

Ośrodkiem Leczenia  Uzależnień  Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki  Zdrowotnej  w Lublinie

reprezentowanym przez:  Pawła  Fijałkowskiego  –  Dyrektora  Ośrodka  Leczenia  Uzależnień  SP  ZOZ

zwanym dalej 

 “Darczyńcą” 

Na podstawie  porozumienia i  § 39 oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019r.

w  sprawie  szczegółowego  sposobu  gospodarowania  składnikami  rzeczowymi  majątku  ruchomego

Skarbu Państwa ( Dz. U. z 2021r. Poz 578 ) pomiędzy  “Darczyńcą”  a  “Obdarowanym”  zawarto umowę

darowizny o następującej treści:

 § 1 

1. Przedmiotem niniejszej  umowy darowizny  jest nieodpłatne przekazanie  majątku ruchomego tj. 

krzeseł  w ilości  łączniej  45 sztuk:

• Krzesła z roku 1999 -  14 sztuk

• Krzesła z roku 2002 –  24 sztuki

• Krzesła z roku 2008 -   2 sztuk

• Krzesła z roku 2015 -   5 sztuk

2.  Darczyńca  oświadcza,  iż  jest  właścicielem   krzeseł   będących  przedmiotem  darowizny  oraz,  
     że przedmiot darowizny wolny jest od wad prawnych.

 § 2 

Darczyńca oświadcza, że  według ksiąg rachunkowych wartość przedmiotu darowizny brutto określa się
na kwotę  6894,71 zł. (słownie: sześć tysięcy osiemset  dziewięćdziesiąt cztery złote  i 71/100). 

 § 3 

 Darczyńca oświadcza, iż przekazuje Obdarowanemu na własność określony w § 1 Przedmiot 
darowizny, a Obdarowany oświadcza, iż darowiznę tą przyjmuje z przeznaczeniem na realizację celów 
statutowych.

§ 4 

Wydanie  przedmiotu  darowizny  nastąpi   po  podpisaniu  niniejszej  umowy  i  podpisaniu  protokołu
przekazania darowizny w dniu 04.07.2022r. stanowiącego integralną część umowy.

§ 5  

Strony ustalają, iż wszelkie koszty związane z zawarciem i wykonaniem niniejszej umowy obciążą 
„Obdarowanego”
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§ 6 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. 

§ 7 

Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 8 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron. 

Dyrektor Ośrodka Leczenia Uzależnień

SP ZOZ w Lublinie

mgr Paweł Fijałkowski

Stowarzyszenie Emaus – Lublin 

20-517 Lublin, ul. Tęczowa 173

                  Patryk Bielak

                            

 Darczyńca        Obdarowany 
                                                          

      

2



 

Protokół przekazania darowizny z dnia 04.07.2022r. sporządzony  w Lublinie pomiędzy:

Stowarzyszeniem  Emaus  ul. Tęczowa 173 20-517 Lublin

reprezentowanym przez  Elżbietę Danutę Łatę, Zbigniewa Drążkowskiego  zwanym dalej 

 “Obdarowanym” 

a

Ośrodkiem Leczenia Uzależnień Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej                

w Lublinie reprezentowanym przez: Pawła Fijałkowskiego – Dyrektora Ośrodka zwanym dalej 

 “Darczyńcą” 

§ 1

1. Przedmiotem darowizny są niżej wymienione składnik majątku ruchomego:

Nr inwentarzowy ilość Rodzaj i opis majątku

ruchomego

Wartość księgowa brutto Informacja dotycząca

środka trwałego

OLU/PTUAiW/VIII/408/99 1 Krzesło tapicerowane
ekoskóra szare z czarnymi

podłokietnikami 

73,20zł. stan dobry, zdatny

do dalszego

użytkowania

OLU/PTUAiW/VIII/415/99 1 Krzesło tapicerowane
ekoskóra szare z czarnymi

podłokietnikami 

73,20zł. stan dobry, zdatny

do dalszego

użytkowania

OLU/PTUAiW/VIII/416/99 1 Krzesło tapicerowane
ekoskóra szare z czarnymi

podłokietnikami 

73,20zł. stan dobry, zdatny

do dalszego

użytkowania

OLU/PTUAiW/VIII/419/99 1 Krzesło tapicerowane
ekoskóra szare z czarnymi

podłokietnikami 

73,20zł. stan dobry, zdatny

do dalszego

użytkowania

OLU/PTUAiW/VIII/413/99 1 Krzesło tapicerowane
ekoskóra szare z czarnymi

podłokietnikami 73,20zł.

stan dobry, zdatny

do dalszego

użytkowania

OLU/PTUAiW/VIII/407/99
1 Krzesło tapicerowane

ekoskóra szare z czarnymi
podłokietnikami 

73,20zł. stan dobry, zdatny

do dalszego

użytkowania

OLU/PTUAiW/VIII/412/99
1

Krzesło tapicerowane
ekoskóra szare z czarnymi

podłokietnikami 

73,20zł. stan dobry, zdatny

do dalszego

użytkowania
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OLU/PTUAiW/VIII/410/99 1 Krzesło tapicerowane
ekoskóra szare z czarnymi

podłokietnikami 

73,20zł. stan dobry, zdatny

do dalszego

użytkowania

OLU/PTUAiW/VIII/420/99 1 Krzesło tapicerowane

ekoskóra szare z czarnymi

podłokietnikami 

73,20zł. stan dobry, zdatny

do dalszego

użytkowania

OLU/PTUAiW/VIII/425/99 1
Krzesło tapicerowane

ekoskóra szare z czarnymi
podłokietnikami 

73,20zł.

stan dobry, zdatny

do dalszego

użytkowania

OLU/PTUAiW/VIII/424/99 1 Krzesło tapicerowane
ekoskóra szare z czarnymi

podłokietnikami 

73,20zł. stan dobry, zdatny

do dalszego

użytkowania

OLU/PTUAiW/VIII/423/99

1 Krzesło tapicerowane
ekoskóra szare z czarnymi

podłokietnikami 

73,20zł. stan dobry, zdatny

do dalszego

użytkowania

OLU/PTUAiW/VIII/411/99 1 Krzesło tapicerowane
ekoskóra szare z czarnymi

podłokietnikami 

73,20zł. stan dobry, zdatny

do dalszego

użytkowania

 Razem krzesła     13 sztuk                                          951,60zł.
  z 1999r.                                                                                                                          

OLU/PTUAiW/VIII/147/02 1
Krzesło tapicerowane

ekoskóra szare ISO chrom 136,00zł.

stan dobry, zdatny

do dalszego

użytkowania

OLU/PTUAiW/VIII/526/99 1

Krzesło tapicerowane
ekoskóra szare ISO chrom

93,44zł.

stan dobry, zdatny

do dalszego

użytkowania

OLU/PTUAiW/VIII/185/02 1

Krzesło tapicerowane
ekoskóra szare ISO chrom

91,67zł.

stan dobry, zdatny

do dalszego

użytkowania

OLU/PTUAiW/VIII/186/02 1

Krzesło tapicerowane
ekoskóra szare ISO chrom

91,67zł.

stan dobry, zdatny

do dalszego

użytkowania

OLU/PTUAiW/VIII/177/02 1 Krzesło tapicerowane
ekoskóra szare ISO chrom

90,50zł. stan dobry, zdatny

do dalszego

użytkowania

OLU/PTUAiW/VIII/195/02 1 Krzesło tapicerowane
ekoskóra szare ISO chrom

91,66zł. stan dobry, zdatny

do dalszego

użytkowania

Razem krzesła ISO                     6 sztuk                                         594,94zł.
kolor szary                                                                                                                           
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OLU/PLU/VIII/184/02 1 Krzesło tapicerowane
ekoskóra bordo ISO  chrom

91,67zł. stan dobry, zdatny

do dalszego

użytkowania

OLU/OD/VIII/140/02 1 Krzesło tapicerowane
ekoskóra bordo ISO  chrom

136,00zł. stan dobry, zdatny

do dalszego

użytkowania

OLU/DOTUA/VIII/171/02 1 Krzesło tapicerowane
ekoskóra bordo ISO  chrom

90,50zł. stan dobry, zdatny

do dalszego

użytkowania

OLU/DOTUA/VIII/141/02 1 Krzesło tapicerowane
ekoskóra bordo ISO  chrom

136,00zł. stan dobry, zdatny

do dalszego

użytkowania

Razem krzesła ISO                      4 sztuk                454,17zł.
kolor bordo             

OLU.OD/VIII/737/08 1 Krzesło KALA tapicerowane
ekoskóra kolor bordowy

553,00zł. stan dobry, zdatny

do dalszego

użytkowania

OLU.OD/VIII/738/08 1 Krzesło KALA tapicerowane
ekoskóra kolor bordowy

553,00zł. stan dobry, zdatny

do dalszego

użytkowania

Razem krzesła KALA                2 sztuki              1106,00zł.
kolor bordo             

OLU.DOTUA/VIII/209/02 1 Krzesło FLAMING
tapicerowany kolor niebieski

Chrom

268,00zł. stan dobry, zdatny

do dalszego

użytkowania

OLU.DOTUA/VIII/204/02 1 Krzesło FLAMING
tapicerowany kolor niebieski

Chrom

268,00zł. stan dobry, zdatny

do dalszego

użytkowania

OLU.DOTUA/VIII/200/02 1 Krzesło FLAMING
tapicerowany kolor niebieski 

268,00zł. stan dobry, zdatny

do dalszego

użytkowania

OLU.DOTUA/VIII/196/02 1 Krzesło FLAMING
tapicerowany kolor niebieski 

268,00zł. stan dobry, zdatny

do dalszego

użytkowania

OLU.DOTUA/VIII/214/02 1 Krzesło FLAMING
tapicerowany kolor niebieski 

268,00zł. stan dobry, zdatny

do dalszego

użytkowania

OLU.DOTUA/VIII/201/02 1 Krzesło FLAMING
tapicerowany kolor niebieski 

268,00zł. stan dobry, zdatny

do dalszego

użytkowania

OLU.DOTUA/VIII/210/02 1 Krzesło FLAMING
tapicerowany kolor niebieski 

268,00zł. stan dobry, zdatny

do dalszego

użytkowania
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OLU.DOTUA/VIII/207/02 1
Krzesło FLAMING

tapicerowany kolor niebieski 268,00zł.

stan dobry, zdatny

do dalszego

użytkowania

OLU.A/VIII/223/02 1 Krzesło FLAMING
tapicerowany kolor niebieski 

268,00zł. stan dobry, zdatny

do dalszego

użytkowania

OLU.DOTUA/VIII/213/02 1 Krzesło FLAMING
tapicerowany kolor niebieski 

268,00zł. stan dobry, zdatny

do dalszego

użytkowania

OLU.DOTUA/VIII/206/02 1 Krzesło FLAMING
tapicerowany kolor niebieski 

268,00zł.
stan dobry, zdatny

do dalszego

użytkowania

Razem krzesła 
FLAMING                            11 sztuk                                                                          2948,00zł.
kolor niebieski    

OLU.PLU/VIII/796/15 1 Krzesło Taarstrup
tapicerowane ekoskóra w

kolorze białym Chrom

80,00zł. stan dobry, zdatny

do dalszego

użytkowania

OLU.PLU/VIII/786/15 1 Krzesło Taarstrup
tapicerowane ekoskóra w

kolorze białym Chrom

80,00zł. stan dobry, zdatny

do dalszego

użytkowania

OLU.PLU/VIII/799/15 1 Krzesło Taarstrup
tapicerowane ekoskóra w

kolorze białym Chrom

80,00zł. stan dobry, zdatny

do dalszego

użytkowania

OLU.PLU/VIII/800/15 1 Krzesło Taarstrup
tapicerowane ekoskóra w

kolorze białym Chrom

80,00zł. stan dobry, zdatny

do dalszego

użytkowania

OLU.PLU/VIII/801/15 1 Krzesło Taarstrup
tapicerowane ekoskóra w

kolorze białym Chrom

80,00zł. stan dobry, zdatny

do dalszego

użytkowania

Razem krzesła      5 sztuk               400,00zł.      
Taarstrup , kolor biały                                    

                  

OLU.DOTUA/VIII/234/02 1 Krzesło ISO  WOOD Chrom ze
Sklejki

110,00zł. stan dobry, zdatny

do dalszego

użytkowania

OLU.DOTUA/VIII/239/02 1 Krzesło ISO  WOOD Chrom ze
Sklejki

110,00zł. stan dobry, zdatny

do dalszego

użytkowania

OLU.DOTUA/VIII/231/02 1 Krzesło ISO  WOOD Chrom ze
Sklejki

110,00zł. stan dobry, zdatny

do dalszego

użytkowania

OLU.DOTUA/VIII/232/02 1 Krzesło ISO  WOOD Chrom ze
Sklejki

110,00zł. stan dobry, zdatny

do dalszego

użytkowania

Razem krzesła 4 sztu ki                                                                                    440,00zł.
 ISO WOOD                             
sklejka    
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Umowę  darowizny  wraz  z  protokołem  przekazania  darowizny  sporządzono  w  dwóch

jednobrzmiących egzemplarzach po jednym  dla każdej ze stron.  

Umowa darowizny wraz z protokołem  przekazania  darowizny podlega ogłoszeniu  na stronie

Biuletynu Informacji Publicznej.

                        

„Darczyńca „                                                                                                
               

„Obdarowany „
            

Dyrektor Ośrodka Leczenia Uzależnień

SP ZOZ w Lublinie

mgr Paweł Fijałkowski

Stowarzyszenie Emaus – Lublin 

20-517 Lublin, ul. Tęczowa 173

                  Patryk Bielak
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