
Informacja o zbędnych składnikach majątku ruchomego 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach 

 

Działając na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października  2019 r. 

w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku 

ruchomego Skarbu Państwa , / Dz. Ustaw 2019.2004 z dnia 2019.10.22 /ze zm. 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach informuje, że posiada następujące zbędne 

składniki majątku ruchomego, które mogą być przekazane nieodpłatnie na czas nieoznaczony 

jednostce sektora finansów publicznych lub państwowej osobie prawnej, która nie jest  jednostką 

sektora finansów publicznych  bądź przekazane w formie darowizny  na rzecz: 

      a/jednostek sektora finansów publicznych lub państwowych  osób prawnych, które nie są  

jednostkami  

         sektora finansów publicznych 

     lub 

      b/ jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 

       -     Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378)ze zm. oraz z 2021r. poz.4) ze 

zm.,  

      niebędących jednostkami sektora finansów publicznych , oraz 

       fundacji lub organizacji pożytku publicznego, które prowadzą działalność charytatywną, 

opiekuńczą,  

      kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą, 

sportową lub  

      turystyczną, z przeznaczeniem na realizację ich celów statutowych.: 

 

      Komputer NTT Business W-981G – kod inw. 0100900228750 - data zakupu: 2014 rok 

Komputer NTT Business W-981G – kod inw. 0100900228500 - data zakupu: 2014 rok 

Komputer NTT Business W-981G – kod inw. 0100900228430 - data zakupu: 2014 rok 

Komputer NTT Business W-981G – kod inw. 0100900228420 - data zakupu: 2014 rok 

Komputer NTT Business W-981G – kod inw. 0100900227050 - data zakupu: 2013 rok 

Komputer NTT Business W-981G – kod inw. 0100900227010 - data zakupu: 2013 rok 

Komputer NTT Business W-981G – kod inw. 0100900228370 - data zakupu: 2014 rok 

Komputer NTT Business W-981G – kod inw. 0100900227490 - data zakupu: 2013 rok 

Komputer NTT Business W-981G – kod inw. 0100900228820 - data zakupu: 2014 rok 

Komputer NTT Business W-981G – kod inw. 0100900228970 - data zakupu: 2014 rok 

Komputer NTT Business W-981G – kod inw. 0100900227120 - data zakupu: 2013 rok 

Komputer NTT Business W-981G – kod inw. 0100900228990 - data zakupu: 2014 rok 

Drukarka XEROX Phaser 3435     – kod inw. 0201000125810 - data zakupu: 2012 rok 

Drukarka HP Desjet 1280     – kod inw. 0201000123660 - data zakupu: 2010 rok 

Drukarka Xerox Phaser 3300         – kod inw. 0101000324400 - data zakupu: 2011 rok 

 



Wniosek dotyczący nieodpłatnego przekazania jednostce sektora finansów publicznych lub 

państwowej osobie prawnej, która nie jest  jednostką sektora finansów publicznych powinien 

zawierać w szczególności: 

 

1) nazwę, siedzibę i adres jednostki sektora finansów publicznych lub państwowej osoby 

prawnej, która nie jest  jednostką sektora finansów publicznych występującego o nieodpłatne 

przekazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego; 

2) wskazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego, którego wniosek dotyczy; 

3) oświadczenie, że przekazany składnik rzeczowy majątku ruchomego zostanie odebrany 

w terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo-odbiorczym; 

4)uzasadnienie 

 

Wniosek dotyczący przekazania w formie darowizny  na rzecz: 

 

      a/jednostek sektora finansów publicznych lub państwowych  osób prawnych, które nie są  

jednostkami  

         sektora finansów publicznych 

     lub 

      b/ jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 

       -     Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378)oraz z 2021r. poz.4) ze zm.,  

      niebędących jednostkami sektora finansów publicznych , oraz 

      fundacji lub organizacji pożytku publicznego, które prowadzą działalność charytatywną, 

opiekuńczą,  

      kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą, 

sportową lub  

      turystyczną, z przeznaczeniem na realizację ich celów statutowych. 

 

powinien zawierać w szczególności: 

 

1) nazwę, siedzibę i adres zainteresowanego podmiotu; 

2) wskazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego, którego wniosek dotyczy;  

3) oświadczenie zainteresowanego podmiotu , że przekazany składnik rzeczowy majątku 

ruchomego zostanie odebrany w terminie i miejscu wskazanym w   protokole zdawczo-

odbiorczym; 

4) zobowiązanie zainteresowanego podmiotu do pokrycia kosztów związanych z 

darowizną, w tym kosztów odbioru przedmiotu darowizny; 

5) wskazanie sposobu wykorzystania składnika rzeczowego majątku ruchomego przez 

podmiot wnioskujący o darowiznę; 

6) uzasadnienie, w tym uzasadnienie potrzeb zainteresowanego podmiotu 

       

Do wniosku załącza się statut lub inny dokument zainteresowanego podmiotu, określający  

jego  

       organizację oraz przedmiot działalności. 

 

W sprawie ewentualnego przekazania w/w urządzeń należy się kontaktować z Kierownikiem 

Oddziału Administracyjno Gospodarczego WSA w Kielcach tel.  041/ 34 05 297 

 


