Sąd Okręgowy w Koninie
ul. Energetyka 5
62-510 Konin
Konin, 3 sierpnia 2018r.

SG.383-8/2018

OGŁOSZENIE O ZUŻYTYCH I ZBĘDNYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU
RUCHOMEGO SĄDU OKRĘGOWEGO W KONINIE

1. Stosownie do 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), Sąd Okręgowy w Koninie informuje
o możliwości nieodpłatnego przekazania, darowizny lub sprzedaży zbędnych
składników majątku ruchomego

stanowiących załącznik nr

1 do niniejszego

ogłoszenia.
2. Jednostki wymienione w § 38 ust. 1 i 2 w/w rozporządzenia zainteresowane
otrzymaniem składników majątku ruchomego wymienionych w załączniku nr 1,
w formie nieodpłatnego przekazania oraz jednostki wymienione w § 39 ust. 1 w/w
rozporządzenia zainteresowane nabyciem w formie darowizny składników majątku
ruchomego wymienionych w załączniku nr 1, mogą składać wnioski wg załącznika nr
2 do niniejszego ogłoszenia.
3. W przypadku braku możliwości zagospodarowania składników w sposób określony
w pkt 2 zostaną one zbyte w formie sprzedaży. Jednostki organizacyjne lub osoby
fizyczne zainteresowane nabyciem poszczególnych składników majątku ruchomego,
wymienionych w załączniku do ogłoszenia, mogą składać pisemne wnioski wg
załącznika nr 3.
4. Wnioski, o których mowa powyżej, należy kierować do Dyrektora Sądu Okręgowego
w Koninie w terminie do dnia 10 sierpnia 2018 roku do godz. 15.30 osobiście lub za
pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu), na poniżej podany adres: Sąd
Okręgowy w Koninie ul. Energetyka 5, 62-510 Konin p.220, bądź na adres email: sg@konin.so.gov.pl
5. Składniki majątku ruchomego można oglądać w siedzibie Sądu Okręgowego
w Koninie od poniedziałku do piątku w godzinach od 09.00 do 14.00 po uprzednim
uzgodnieniu telefonicznym.

6. Osobą upoważnioną do kontaktu w sprawie zapoznania się ze stanem przedmiotów
oraz do kontaktów w sprawie wniosków jest:
•

Katarzyna Głowacka - tel. 63 242 30 22 wew. 155, adres: sK@konin.so.aov.pl.,

•

Emilia Kalińska - tel. 63 242 30 22 wew. 154, adres: sg@konin.so.gov.pl

7. W przypadku gdy przynajmniej dwie jednostki wymienione w § 38 bądź § 39 w/w
Rozporządzenia, będą zainteresowane tym samym przedmiotem, decydować będzie
data i kolejność wpływu wniosku do Sądu Okręgowego w Koninie oraz analiza
potrzeb podmiotu wnioskującego.
8. W przypadku gdy przynajmniej dwóch wnioskodawców zainteresowanych będzie tym
samym składnikiem majątku ruchomego Sąd przeprowadzi dodatkową aukcję dla tego
składnika.
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