
PROTOKÓŁ ZDAWCZO – ODBIORCZY  nieodpłatnego przekazania składnika majątku

ruchomego sporządzonego w dniu 09.12.2021r. w Lublinie pomiędzy:

Domem Pomocy Społecznej „Betania” Al. Kraśnicka 223, 20-718 Lublin reprezentowanym 

przez Elżbietę Walentyn zwanym dalej „Przyjmującym”

a

Ośrodkiem Leczenia Uzależnień Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej         

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

„Przekazującym”

Na  podstawie   porozumienia  i   §  38  oraz  Rozporządzenia  Rady  Ministrów  z  dnia  21

października  2019r.  W  sprawie  szczegółowego  sposobu  gospodarowania  składnikami

rzeczowymi  majątku  ruchomego  Skarbu  Państwa  (  Dz.  U.  z  2019r.Poz  2004  z  poźn.zm.)

pomiędzy  „Przekazującym”  a  „Przyjmującym”  zawarto  protokół  zdawczo-odbiorczy

o następującej treści:

I. Przedmiotem niniejszego protokołu jest nieodpłatne przekazanie na czas nieoznaczony niżej 

wymienionego majątku ruchomego: 

Nr inwentarzowy ilość Rodzaj i opis majątku ruchomego

OLU/PTUAiW/VIII/242/02 1 Krzesło tapicerowane ekoskóra szare PATRIZIA  chrom
OLU/PTUAiW/VIII/283/02 1 Krzesło tapicerowane ekoskóra szare PATRIZIA  chrom
OLU/PTUAiW/VIII/286/02 1 Krzesło tapicerowane ekoskóra szare PATRIZIA  chrom

OLU/PTUAiW/VIII/270/02 1 Krzesło tapicerowane ekoskóra szare PATRIZIA  chrom

OLU/PTUAiW/VIII/293/02 1 Krzesło tapicerowane ekoskóra szare PATRIZIA  chrom
OLU/PTUAiW/VIII/291/02 1 Krzesło tapicerowane ekoskóra szare PATRIZIA  chrom
OLU/PTUAiW/VIII/243/02 1 Krzesło tapicerowane ekoskóra szare PATRIZIA  chrom
OLU/PTUAiW/VIII/289/02 1 Krzesło tapicerowane ekoskóra szare PATRIZIA  chrom
OLU/PTUAiW/VIII/274/02 1 Krzesło tapicerowane ekoskóra szare PATRIZIA  chrom
OLU/PTUAiW/VIII/266/02 1 Krzesło tapicerowane ekoskóra szare PATRIZIA  chrom
OLU/PTUAiW/VIII/265/02 1 Krzesło tapicerowane ekoskóra szare PATRIZIA  chrom
OLU/PTUAiW/VIII/288/02 1 Krzesło tapicerowane ekoskóra szare PATRIZIA  chrom
OLU/PTUAiW/VIII/261/02 1 Krzesło tapicerowane ekoskóra szare PATRIZIA  chrom
OLU/PTUAiW/VIII/259/02 1 Krzesło tapicerowane ekoskóra szare PATRIZIA  chrom



OLU/PTUAiW/VIII/262/02 1 Krzesło tapicerowane ekoskóra szare PATRIZIA  chrom

OLU.PLUDIM/VIII/700/09 1 Krzesło KALA tapicerowane ekoskóra kolor biały
OLU.PLUDIM/VIII/702/09 1 Krzesło KALA tapicerowane ekoskóra kolor biały
OLU.PLUDIM/VIII/697/09 1 Krzesło KALA tapicerowane ekoskóra kolor biały
OLU.PLUDIM/VIII/703/09 1 Krzesło KALA tapicerowane ekoskóra kolor biały
OLU.PLUDIM/VIII/694/09 1 Krzesło KALA tapicerowane ekoskóra kolor biały

Wartość początkowa jednego krzesła PATRIZIA chrom  tapicerowanego ekoskóra kolor szary

 z roku 2002 – 152,00 zł. ( słownie : sto pięćdziesiąt dwa złote ), 15 szt. krzeseł tego samego 

rodzaju x 152,00 zł. za szt. - wartość została w całości umorzona.

-opis stanu użytkowego siedzisk ( 15 szt.) : stan dobry, zdatny do dalszego użytkowania.

Wartość początkowa jednego krzesła KALA  tapicerowanego ekoskóra kolor biały chrom z roku

2009 – 367,00zł. ( słownie : trzysta sześćdziesiąt siedem złotych ), 5 szt. 2 szt. krzeseł tego 

samego rodzaju x 367, 00zł za szt.  wartość została w całości umorzona.

-opis stanu użytkowego siedzisk (5 szt.)  2 szt.: stan dobry, zdatny do dalszego użytkowania.

Protokół zdawczo-odbiorczy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednej 

dla „Przekazującego” i „Przyjmującego” podlega ogłoszeniu na stronie Biuletynu Informacji 

Publicznej.
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