
 
 
Informacja o nieodpłatnym przekazaniu zużytych składników majątku 
ruchomego będącego na wyposażeniu Zespołu Szkół nr 11 w Lublinie. 
 
Stosownie do § 8 Zarządzenia Nr 470/2006 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 31 pażdziernika 2006 
roku 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, informuję, że  szkoła posiada zużyte składniki majątku 
ruchomego przeznaczone do nieodpłatnego przekazania. 
 
Nieodpłatne przekazanie sprzętu nastąpi na pisemny wniosek  złożony przez zainteresowanego do 
25.03.2019r.  w sekretariacie Zespołu Szkół nr 11 w Lublinie ul.Farbiarska 8.  
zawierajacy: 
 
Nazwę, siedzibę i adres jednostki. 

1. Informację o zadaniach publicznych realizowanych przez jednostkę. 
2. Wskazanie składnika majątku ruchomego, o który występuje jednostka. 
3. Uzasadnienie potrzeb i sposobu wykorzystania składnika majątku ruchomego. 
 

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 i nazwiska oraz stanowiska osób upoważnionych do podpisania 

protokołu. 
 
 
Wnioski należy składać do w sekretariacie szkoły do 25.03.2019r 
Szczegółowych informacji udziela 
 
Zuzanna Pawlak – Kierownik gospodarczy 
                                                                                                     
                                                                                  
Wykaz sprzętu załącznik nr 1 
 
                                                                                  Dyrektor Zespołu Szkół nr 11  
                                                                                  w Lublinie 
 
                                                                                   mgr Małgorzata Markowska 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                     
Załącznik nr 1 
 
Lp. Nazwa przedmiotu 

 
Ilość 
sztuk 

Opis stanu technicznego 

1. Komputer sieciowy,  
komputer przenośny 

5 
 

Nadmierne zużycie,  
modernizacja nieopłacalna 

2 Mikrofon, zasilacz, dyktafon 3 Przestarzały uszkodzony 

    
3 Monitor 5 Uszkodzony, rozbity 

naprawa nieopłacalna 
4 Drukarka   2 Zużyta, przestarzała 

naprawa nieopłacalna 
5 Projektor 1 Spalony, przestarzały 

ynaprawa nieopłacalna 
6 Niszczarka 2 Spalona , uszkodzona 

naprawa nieopłacalna 
7 Sprzęt biurowy  13  Połamane, przestarzałe, 

uszkodzone naprawa 
nieopłacalna 

8 Sprzęt telefoniczny 1 Uszkodzony  naprawa 
nieopłacalna 

 9 Sprzęt gospodarczy  
pomocniczy 

 5 Zużyty  naprawa 
nieopłacalna 

10 Pomoce do nauki fizyki, 
j.polskiego,  j.angielskiego, 
histori,  geografi,  chemi. 

25 Przestarzałe, rozbite, 
porwane nie nadają się do 
dalszego użytkowania 

    
 


