Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego
Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego
sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. z 2017 r. Poz.
729) Areszt Śledczy w Białymstoku informuje, iż posiada zbędne składniki majątku ruchomego do
zagospodarowania.
Wnioski o nieodpłatne przekazanie n/w składników majątkowych należy składać do dnia
19.06.2017 r.
Dokładnych informacji udziela funkcjonariusz działu kwatermistrzowskiego tel. 857427021 w.354
mjr Marta Szapował
1. Nieodpłatne przekazanie składników majątku ruchomego może nastąpić na pisemny wniosek
podmiotów określonych w § 38 ust. 1 Rozporządzenia Rady ministrów z dnia 04 kwietnia 2017 r.
(Dz. U. z 2017 r. poz. 729),
2. Darowizna składników majątku ruchomego może zostać dokonana dla podmiotów określonych w
§ 39 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 04 kwietnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 729),
3. Wniosek o nieodpłatne przekazanie lub darowiznę, kierowany do Dyrektora Aresztu Śledczego w
Białymstoku, powinien zawierać elementy i dokumenty wymienione w § 38 ust. 4 i § 39 ust. 4
Rozporządzenia Rady Ministrów z 4 kwietnia 2017 r. (Dz. U. z dnia 2017 r. poz. 729),
4. Zainteresowani składnikami majątku proszeni są o przesłanie wniosku do dnia 19.06.2017 r. na
adres: Areszt Śledczy w Białymstoku, ul. Kopernika 21, 15-377 Białystok
fax 857427021-23
5. W pierwszej kolejności będą rozpatrywane wnioski innych jednostek SW.
Wyszczególnienie zbędnych i zużytych składników:
• kamera obrotowa-uchylna w systemie sieciowym IP
•

kserokopiarka Canon NP 6212

•

pralnica MP-5065

•

szafa chłodnicza S-147 rok produkcji 1993

•

szafa chłodnicza S-147 rok produkcji 2001

•

motopompa M-8/8 PO5E rok produkcji 1988

•

frankownica rok produkcji 1994

•

rtg do prześwietlania bagażu Heiman rok produkcji 1999

•

drukarka DJ 640C

•

drukarka HP Desk JET 710

•

zestaw komputerowy 3 zestawy

•

zestaw serwerowy

•

klimatyzator ASY 12LSACW naścienny rok produkcji 2004

•

lampa rentgenowska ROK – T 30/50 rok produkcji 1991

•

lampa rentgenowska ROK – T 30/50 szt. 2

•

lampa rentgenowska dwuogniskowa DR – 154-3

•

aparat rentgenowski diagnostyczny X-18A rok produkcji 1988

•

aparat rentgenowski diagnostyczny TUR D 800-1

•

ultrasonograf USG Sonata TC-2300 – 1-SYS rok produkcji 2003

