
Stosownie do § 8 Zarządzenia Nr 470/2006 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 31 października 

2006 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego 

powierzonego przedszkolom, szkołom i placówkom prowadzonym przez Miasto Lublin oraz 

przyjmowania darowizn rzeczowych przez te jednostki informujemy, że szkoła  posiada zużyte 

składniki majątku ruchomego przeznaczone do nieodpłatnego przekazania. 

Nieodpłatne przekazanie nastąpi na pisemny wniosek złożony przez zainteresowanego do dyrektora 

Zespołu Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lublinie, zawierający: 

1.Nazwę, siedzibę i adres jednostki. 

2.Informację o zadaniach publicznych realizowanych przez jednostkę. 

3.Wskazanie składnika majątku ruchomego o który występuje jednostka. 

4.Uzasadnienie potrzeb i sposobu wykorzystania składnika majątku ruchomego. 

5.Oświadczenie, że przekazany składnik zostanie odebrany w terminie i miejscu wskazanym 

w protokole zdawczo-odbiorczym. 

  

            Przekazania dokonuje się na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego zawierającego: 

1.Oznaczenie stron. 

2.Nazwę, rodzaj i cechy identyfikujące składnik majątku ruchomego. 

3.Ilość i wartość każdego składnika majątku ruchomego. 

4.Niezbędne informacje o stanie techniczno- użytkowym składnika majątku ruchomego. 

5.Miejsce i termin odbioru składnika majątku ruchomego. 

6.Podpisy z podaniem imienia nazwiska oraz stanowiska osób upoważnionych do podpisania 

protokołu.  

Wnioski należy składać do dnia 29.10.2020r. w sekretariacie ZSB. 

 

Termin oczekiwania na deklaracje upływa 29.10.2020r. 

Kontakt: 

Zofia Imielińska  - kierownik gospodarczy 

tel. 0-81/ 444-27-01 w. 11 

Lublin, 22.10.2020r. 



Wykaz składników majątku ruchomego, zbędnego/ zużytego w Zespole Szkół Budowlanych 

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lublinie 

 

Lp. Nazwa przedmiotu Numer kodu 

kreskowego 

Ilość 

(szt.) 

Ocena stanu technicznego 

1.  Wielokrążek różnicowy 3667 1 zużyty/uszkodzony/zdekomp

letowany 

2.  Ława optyczna 3675 1 uszkodzona/zdekompletowan

a/zużyta 

3.  Ława optyczna 3686 1 uszkodzona/zdekompletowan

a/zużyta 

4.  Ława optyczna 3688 1 uszkodzona/zdekompletowan

a/zużyta 

5.  Ława optyczna 3689 1 uszkodzona/zdekompletowan

a/zużyta 

6.  Ława optyczna 3735 1 uszkodzona/zdekompletowan

a/zużyta 

7.  Waga laboratoryjna 3691 1 uszkodzona/zdekompletowan

a/zużyta 

8.  Waga laboratoryjna 3692 1 uszkodzona/zdekompletowan

a/zużyta 

9.  Waga laboratoryjna 3693 1 uszkodzona/zdekompletowan

a/zużyta 

10.  Odważniki do wagi laboratoryjnej 3694 1 zużyte/zdekompletowane 

11.  Odważniki do wagi laboratoryjnej 3669 1 zużyte/zdekompletowaneane 

12.  Odważniki do wagi laboratoryjnej 3670 1 zużyte/zdekompletowaneane 

13.  Odważniki do wagi laboratoryjnej 3767 1 zużyte/zdekompletowaneane 

14.  Przyrząd do elektrolizy 3679 1 zużyty/uszkodzony/zdekomp

letowany 

15.  Stolik optyczny 3696 1 zużyty/uszkodzony/zdekomp

letowany 



16.  Stolik optyczny 3697 1 zużyty/uszkodzony/zdekomp

letowany 

17.  Stolik optyczny 3698 1 zużyty/uszkodzony/zdekomp

letowany 

18.  Tablica obwód elektryczny 3701 1 zużyta/uszkodzona/zdekompl

etowana 

19.  Komplet do doświadczeń elektr. z ciepła 3724 1 zużyty/uszkodzony/zdekomp

letowany 

20.  Komplet do magnetyzmu 3753 1 zużyty/uszkodzony/zdekomp

letowany 

21.  Przeźrocza o elektryczności 3725 1 utrata widoczności/ 

zdekompletowane 

22.  Przeźrocza - ciepło 3718 1 utrata widoczności/ 

zdekompletowane 

23.  Piłka nożna Ekstraklasa GLIDER 00002018 1 uszkodzona 

24.  Piłka nożna Ekstraklasa GLIDER 00002019 1 uszkodzona  

 

Dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych 

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego 

 w Lublinie 

Aleksander Błaszczak 

 


