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                                      Ogłoszenie 

o zużytych składnikach  majątku ruchomego
Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamienna 

         Działając  zgodnie z Rozporządzeniem Rady  Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004r w  sprawie 
i  trybu  gospodarowania  składnikami  majątku  ruchomego  powierzonego jednostkom 
budżetowym i  gospodarstwom pomocniczym ( Dz .U. Nr 191 z dnia 01 września 2004r.)
informujemy ,że  posiadamy następujące  zużyte  składniki  majątku  ruchomego.
                            wartościowo-  ilościowy
Lp. Nazwa  przedmiotu Jed. 

miary
Ilość Adnotacje

1 Telefon szt 14 Sprzęt niesprawny, nienadający  się  do  dalszego 
użytku

2 Telefon NOKIA szt 2 Sprzęt niesprawny, nienadający  się  do  dalszego 
użytku

3 Lada, biurko szt 6 Sprzęt niesprawny , nienadający  się  do  dalszego 
użytku

4 Krzesło 
obrotowe,krzesła, 
fotele

szt 13 Sprzęt niesprawny, nienadający  się  do  dalszego 
użytku

5 Regał ubraniowy szt 6 Sprzęt niesprawny, nienadający  się  do  dalszego 
użytku

6 Żaluzje szt 2 Nienadający  się  do  dalszego  użytku

7 Odkurzacz szt 1 Sprzęt niesprawny, nienadający  się  do  dalszego 
użytku

8 Tablica  ogłoszeń szt 1 Sprzęt niesprawny, nienadający  się  do  dalszego 
użytku

9 Sucha pieczęć szt 2 Sprzęt niesprawny, nienadający  się  do  dalszego 
użytku

10 Gaśnica proszkowa szt 1 Sprzęt niesprawny, nienadający  się  do  dalszego 
użytku

11 Multimert szt 1 Sprzęt niesprawny, nienadający  się  do  dalszego 
użytku

12 Dyplomatka szt 1 Sprzęt niesprawny  zniszczony -zbutwiały, 
nienadający  się  do  dalszego  użytku

13 Maszyna do  pisania szt 11 Sprzęt niesprawny, nienadający  się  do  dalszego 



Lp. Nazwa  przedmiotu Jed. 
miary

Ilość Adnotacje

użytku

14 Kalkulator  CITIZEN szt 6 Sprzęt niesprawny, nienadający  się  do  dalszego 
użytku

15 Szafka ,szafa szt 3 Sprzęt niesprawny, nienadający  się  do  dalszego 
użytku

16 Wentylatory szt 9 Sprzęt niesprawny, nienadający  się  do  dalszego 
użytku

17 Ekspres  do  kawy, szt 2 Sprzęt niesprawny, nienadający  się  do  dalszego 
użytku

18 Czajnik szt 11 Sprzęt niesprawny, nienadający  się  do  dalszego 
użytku



                                                                                     Zał. Nr. 2

                                      Ogłoszenie 
o zużytych składnikach  majątku ruchomego
Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamienna 

         Działając  zgodnie z Rozporządzeniem Rady  Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004r w  sprawie 
i  trybu  gospodarowania  składnikami  majątku  ruchomego  powierzonego jednostkom 
budżetowym i  gospodarstwom pomocniczym ( Dz .U. Nr 191 z dnia 01 września 2004r.)
informujemy ,że  posiadamy następujące  zużyte  składniki  majątku  ruchomego. 

                ilościowy                                                  
Lp. Nazwa  przedmiotu Jed. 

miary
Ilość Adnotacje

1 Telefon szt 10 Sprzęt niesprawny, nienadający  się  do  dalszego 
użytku - zły  stan techniczny

2 Szafa szt 3 Sprzęt niesprawny, nienadający  się  do  dalszego 
użytku

3 Krzesło ,fotele szt 11 Sprzęt niesprawny, nienadający  się  do  dalszego 
użytku

4 Kosz szt 13 Sprzęt niesprawny, nienadający  się  do  dalszego 
użytku

5 Regały na akta szt 2 Sprzęt niesprawny , nienadający  się  do  dalszego 
użytku

6 Stół szt 1 Sprzęt niesprawny, nienadający  się  do  dalszego 
użytku

7 Wykładzina 
podłogowa

m 97 Zniszczone -zbutwiałe, nienadające  się  do 
dalszego  użytku

8 Firanki m 110,50 Zniszczone -zbutwiałe, nienadające  się  do 
dalszego  użytku

9 Zasłony dekoracyjna m 47,40 Zniszczone -zbutwiałe, nienadające  się  do 
dalszego  użytku

10 Karnisz szt/m 7/16,5 Sprzęt niesprawny, nie  nadający  się  do  dalszego 
użytku



Lp. Nazwa  przedmiotu Jed. 
miary

Ilość Adnotacje

11 Kabiny wyborcze szt 3 Sprzęt niesprawny, nienadający  się  do  dalszego 
użytku

12 Dyplomatka szt 1 Sprzęt niesprawny, nienadający  się  do  dalszego 
użytku

13  Czajniki szt 4 Sprzęt niesprawny, nienadający  się  do  dalszego 
użytku


