
Strzelin, dnia 16 maja 2022 r.

INSPEKCJA WETERYNARYJNA
POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII

w Strzelinie

INFORMACJA
z dnia 16 maja 2022 r.

o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego
Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Strzelinie

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Strzelinie infonnuje, iż 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. 2019 r. poz.
2004 z pOŹll.zm.), posiada do nieodplatnego przekazania, innym jednostkom sektora finansów
publicznych oraz państwowym osobom prawnym, które nie są jednostkami sektora finansów
publicznych, zbędne składniki majątku ruchomego. Wykaz zbędnych lub zużytych składników
rzeczowych majątku ruchomego znajduje się w tabeli poniżej:

Początkowa
Opis wartość Kwalifikacja

Lp. Nazwa składnika majątku Nr
składnika księgowa/wartośe składnika

inwentarzowy
majątku jedRostl{owa majątku

OSiSaeowaRa zbędny/zużyty
(eeRa sfłriSedaży

1. Rozdrabniacz BRAUN MQ 725 08-5/1/20 w bardzo 244,77 zł Zbędny
RBMQ725 dobrym

stanie

2. Zlewka szklana, forma niska z brak w bardzo 86,10 zł Zbędny
wylewem,3000ml,szkło SIMAX dobrym

stanie

3. Zlewka szklana, forma niska z brak w bardzo 86,10 zł Zbędny
wylewem,3000ml,szkło SIMAX dobrym

stanie

4. zlewka szklana, forma niska z brak w bardzo 23,58 zł Zbędny
wylewem, 2000 ml,szkło SIMAX dobrym
155/2000 stanie
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5. Rozdzielacz stożkowy 21 śquibba kran 08-6/1/20 w bardzo 336,13 zł Zbędny

teflon SIMAX SR2L TS dobrym
stanie t

6. Rozdzielacz stożkowy 21 śquibba kran 08-6/2120 w bardzo 336,13 zł Zbędny

teflon SIMAX SR2L TS dobrym
stanie

7. Statyw do rozdzielacza - zestaw ze stali 08-7/1/20 w bardzo 442,80 zł Zbędny

nierdzewnej ZSN dobrym
stanie

8. Lejek szklany, zwykły kąt 60, śr.125 brak w bardzo 28,45 zł Zbędny

mm szkło SIMAX SLl25S dobrym
stanie

9. Lejek szklany, zwykły kąt 60, śr.150 brak w bardzo 42,79 zł Zbędny

mm szkło SIMAX SLl25S dobrym
stanie

10. Lejek szklany, zwykły kąt 60, śr.150 brak w bardzo 42,79 zł Zbędny

mm szkło SIMAX SLl25S dobrym
stanie

11. SitoO 1OOmm oczko 180um RETSCH 08-1/1/20 w bardzo 510,45 zł Zbędny

SR dobrym
stanie

12. Cylinder miarowy 50ml,kl.A SIMAX, brak w bardzo 27,55 zł Zbędny

wysoki, sześciokątna podstawa, z dobrym
wylewem, nieb.skala, stanie
cert. l 634AMC/50

13. Cylinder miarowy 50ml,kl.A SIMAX, brak w bardzo 27,55 zł Zbędny
wysoki, sześcikątna podstawa,z dobrym
wylewem,nieb.skala,cert.1634AMC/50 stanie

14. Cylinder miarowy 50ml,kl.A SIMAX, brak w bardzo 27,55 zł Zbędny
wysoki, sześcikątna podstawa,z dobrym
wylewem,nieb.skala,cert.1634AMC/50 stanie

15. Pipeta 50ml wielomiar.klAs, skala brak w bardzo 54,66 zł Zbędny
brązowa S-PIP50wielAS+CS dobrym

stanie

16. Pipeta 50ml wielomiar.klAs, skala brak w bardzo 54,66 zł Zbędny
niebieska S-PIP50wielAS+Csnieb dobrym

stanie

17. Kolba Elenmeyera z szeroką szyją- brak w bardzo 6,36 zł Zbędny
SIMAX-I00mI25/l00 dobrym

stanie

18. Rynienka do liczenia larw RYN brak w bardzo 110,70 zł Zbędny
dobrym
stanie
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19. Rynienka do liczenia larw RYN brak w bardzo 110,70 zł Zbędny
dobrym
stanie

20. Rynienka do liczenia larw RYN brak w bardzo 110,70 zł Zbędny
dobrym
stanie

21. Tennometr ST-80 + świadectwo 08-9/2/20 w bardzo 688,80 zł Zbędnywzor.PCA TMST80(ŚW) dobrym
stanie

22. Stoper/timer sn brak w bardzo 34,44 zł Zbędny
dobrym
stanie

23. Tennohigromet TFA30.501O 08-8/1/20 w bardzo 159,90 zł ZbędnyTIITF A30.50 10 dobrym
stanie

24. Mieszadło magnetyczne MS 11 HS- 08-2/1/20 w bardzo 2152,50 zł Zbędny
11.20/78+ŚW MM + ŚW - 11.20/78 dobrym

stanie

25. Gruszka do pipet, guma czerwona, brak w bardzo 30,75 zł Zbędny
3xzawów,do 100 mI G 100G dobrym

stanie

26. Gruszka do pipet, guma czerwona, brak nieużywany 30,75 zł Zbędny
3xzawów,do 100 mI G 100G

27. Trichinoskop projekcyjny ROW PIW-ŚT- Sprawny 7305,86 zł Zbędny
RATHENOW VIII/0l/98

28. Biurko MINI pod komputer z otworami 01-1/7/08 w bardzo 242,00 zł Zbędny
dobrym
stanie

W przypadku zainteresowania nieodplatnym przekazaniem składników należy złożyć pisemny
wniosek, (którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszej infonnacji), zawierający następujące
dane:
l. nazwę, siedzibę, adres i telefon kontaktowy podmiotu występującego,
2. wskazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego, którego wniosek dotyczy,
3. oświadczenie, że przekazany składnik rzeczowy majątku ruchomego zostanie odebrany w tenninie
i miejscu wskazanym w protokole zdawczo-odbiorczym,
4. uzasadnienie.

Pisemne wnioski, o których mowa powyżej należy złożyć w nieprzekraczającym terminie do dnia 20 maja
2022 r. do godziny 15:30 w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Strzelinie ul. Brzegowa 63, 57-
100 Strzelin w Sekretariacie, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
strzelin@wroc.wiw.gov.pl
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Rozpatrywanie wniosków odnośnie nieodpłatnego przekazania, odbywać Się będzie zgodnie
z kolejnością ich wpływu, w tenninie 60 dni od daty jego wpływu.

Nieodpłatnego przekazania dokonuje się na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.

Wszystkie składniki majątku ruchomego, będące przedmiotem nieodpłatnego przekazania można
oglądać w siedzibie Inspektoratu od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 do 15:30 po
wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawie zapoznania się ze stanem przedmiotów oraz do
kontaktów w sprawie wniosków jest Katarzyna Szajnowska tel. 71 39203 05.

POWIATOWY LEK WETERYNARII
ZELlNIE

alinowska-Zagórska

Załącznik:

Załącznik nr 1 - wzór wniosku o nieodpłatne przekazanie składników majątku ruchomego
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Załącznik nr 13
do zarządzenia nr 5/2022

Powiatowego Lekarza Weterynarii
w Strzelinie

z dnia 22.04.2022r .

.........................................
pieczęć nagłówkowa jednostki

Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Strzelinie

WNIOSEK
o nieodpłatne przekazanie składników rzeczowych majątku ruchomego

Inspekcji Weterynaryjnej
Powiatowego Inspektoratu Weterynarii

w Strzelinie

1. Dane organu jednostki sektora finansów publicznych lub państwowej osoby prawnej, która
nie jest jednostką sektora finansów publicznych występującej o nieodpłatne przekazanie
składnika rzeczowego majątku ruchomego:

Nazwa: .

Siedziba i adres: .

2 Wskazanie składników rzeczowego maiątku ruchomego, którego wniosek dotyczy:
Lp Nazwa składnika majątku Nr ewidencyjny Ilość

Iseryiny

(miejscowość i data) (podpis i pieczęć)

3. Oświadczam, że przekazane składniki rzeczowe majątku ruchomego zostaną odebrane w
terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo-odbiorczym.

4.Uzasadnienie: .. o ••• o •• o. o 00 •• o •• o •• o. o. o o. o o. o •• o. o •• o o o •• o •• o. o o. o 00 o o •• o. o o 00 o. o o o •• 0.00.00 ••••••••• o ••••

..................................................................................................................
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