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Ogłoszenie
o nieodpłatnym przekazaniu zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego będących na stanie

Urzędu Statystycznego we Wrocławiu

Urząd Statystyczny we Wrocławiu, działając w oparciu o przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi 
majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz.U.2022 poz. 998 z późn. zm.) informuje, że posiada następujące zbędne 
składniki rzeczowe majątku ruchomego do nieodpłatnego przekazania w trybie § 7 ust 2a) Rozporządzenia:

-  Smartfony Motorola Moto G9 Plus w liczbie 676 szt. - urządzenia są sprawne, posiadają nieznaczne 
ślady użytkowania, przywrócono je do ustawień fabrycznych.

-  Smartfony OPPO A52 w liczbie 252 szL - urządzenia są sprawne, posiadają nieznaczne ślady 
użytkowania, przywrócono je do ustawień fabrycznych.

Szczegółowy wykaz składników stanowi Załącznik nr 1 do ogłoszenia. Wszystkie składniki rzeczowe majątku 
ruchomego wymienione w załączniku nr 1 nie podlegają reklamacji.

Państwowe jednostki sektora finansów publicznych nieposiadające osobowości prawnej mogą na pisemny 
wniosek starać się o nieodpłatne przekazanie zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego.

Podmioty zainteresowane otrzymaniem składników mogą składać pisemne wnioski ze stosownymi 
załącznikami zgodnie ze wzorem - Wniosek o nieodpłatne przekazanie składników rzeczowych majątku 
ruchomego -  Załącznik nr 2 do ogłoszenia.

1. Szczegółowe informacje na temat nieodpłatnego przekazania ww. składników można uzyskać od kierownika 
Wydziału Informatyki Urzędu Statystycznego we Wrocławiu:

-  Marii Pachołek, tel. 71 3716-433,508-388-021, e-mail: M.Pacholek@stat.gov.pl

2. Urząd Statystyczny we Wrocławiu dopuszcza możliwość obejrzenia przedmiotów przeznaczonych 
do nieodpłatnego przekazania po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z ww. pracownikiem Urzędu.

3. Wniosek na nieodpłatne przekazanie składników rzeczowych majątku ruchomego należy złożyć 
w terminie do dnia 12.10.2022 r. do godz. 14:00 zgodnie z odpowiednim wzorem:

-  za pośrednictwem E-PUAP (pismo ogólne do Urzędu).
-  na adres e-mailowy Urzędu Statystycznego we Wrocławiu: sekretariatuswro@stat.gov.pl w formie 

zeskanowanego dokumentu papierowego opatrzonego podpisem Wnioskodawcy jako plik PDF o nazwie 
„Wniosek”, w temacie maila proszę podać „Wniosek o nieodpłatne przekazanie składników majątku 
ruchomego".
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4. Wniosek złożony po terminie lub niezgodny ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do ogłoszenia zostanie 
odrzucony.

5. Wnioskodawca może złożyć tylko jeden Wniosek.
6. Wnioski zostaną rozpatrzone niezwłocznie, nie dłużej niż 60 dni od daty wpływu.
7. W przypadku otrzymania większej liczby Wniosków o nieodpłatne przekazanie na ten sam składnik rzeczowy 

majątku ruchomego, będą rozpatrywane według kolejności wpływu do Urzędu liczonej od momentu 
publikacji niniejszego ogłoszenia (liczy się dzień, godzina oraz minuta wpływu wniosku do Urzędu).

8. O pozytywnym rozpatrzeniu lub odrzuceniu wniosku Urząd Statystyczny we Wrocławiu poinformuje 
Wnioskodawcę drogą elektroniczną niezwłocznie po rozpatrzeniu wszystkich wniosków i dokonaniu wyboru.

9. Przekazanie zbędnych składników majątku ruchomego nastąpi po rozpatrzeniu zgłoszenia Urzędu przez 
Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, o którym mowa w § 7 ust. 5 pkt2) Rozporządzenia.

10. Wydanie przedmiotu nieodpłatnego przekazania nastąpi w siedzibie Urzędu Statystycznego we Wrocławiu, 
ul. Oławska 31 we Wrocławiu, na koszt i ryzyko Wnioskodawcy, w ustalonym terminie, na podstawie Protokołu 
zdawczo-odbiorczego stanowiącego Załącznik nr 3 do ogłoszenia.

11. Urząd Statystyczny we Wrocławiu zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w niniejszym 
przedmiocie nieodpłatnego przekazania rzeczowych składników majątku ruchomego.

p.o. DYREKTORA 
URZĘDU STATYSTYCZNEGO 

we Wrocł^Uj

Halina Wożniak

Załączniki:

Załącznik nr1 -  Wykaz zbędnych składników majątku,

Załącznik nr 2 -  Wniosek o nieodpłatne przekazanie składników majątku,

Załącznik nr 3 -  Protokół zdawczo-odbiorczy dokonania nieodpłatnego przekazania.
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