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Ogloszenie o zbgdnych skladnikach maj4tku ruchomego Szkoty Podstawowej 51
zoddzia\ami Integraryjnymi im. Fryderyka chopina w Katowicach

Na podstawie Zarz1dzenia Dyrektora Szkoly Podstawowej nr 5l z Oddzialami
Integracyjnymi im. Fryderyka Chopina w Katowicach nr 1712018 z dnia 20.11.2018
w sprawie wprowadzenia i stosowania procedury postgpowania i kompetencji w zakresie
poszczeg6lnych czynno5ci gospodarowania skladnikami maj4tku ruchomego, w zwi4zku
z Zarz4dzeniem Prezydenta Miasta Katowice nr 9912019 z dnia 04.01.2019 w sprawie
okre5lenia sposobu i trybu gospodarowania skladnikami maj?tku ruchomego
powierzonego jednostkom organizaryjnym miasta Katowice nDyrektor Szkoty
Podstawowej nr 51 z Oddzialami Integracyjnymi im. Fryderyka Chopina, iniormuje o
zbgdnych skladnikach maj4tku ruchomego.

Szczeg6lony rl"1kaz skladnik6w maj4tku ruchomego Sp 5l stanowi zaNqczniknr I i la
do niniejszego ogloszenia.
Wymienione w zal4czniku
pzedmiotem:

nr 1 i I a skladniki maj4tku ruchomego mog4 byd

l. Nieodplatnego pmelazania na pisemny wniosek jednostki organizacyjnej miasta
Katowice ( wz6r wniosku zawiera zaNqcznik nr 2)

2. Darowizny na pisemny wniosek niiej wymienionych
zawierzzal4czniknr 2)
- publicznych zaklad6w opieki zdrowotnej,
- jednostek organizaryjnych pomocy spolecznej,

podmiot6w (wz6r wniosku

- szk6l i plac6wek oSwiatowych prowadzonych przezinne organy nii miasto
Katowice,

- publicznych szk6l wy2szych,
- instytucji kultury,
- uczniowskich klub6w sportowych,
I stowarzyszei kultury fizycznej dziaNaiqcych na rzecz mlodzieLy,
- os6b prawnych prowadz4cych dzialalnoSd charytatywn4o
- lub innych jednostek sektora finans6w publicznych jeieti przedmiot darowizny

moiLe byd rvykorrystywany przez te podmioty w zwi4zku zrealizacj4ichzadafit
statutowych zgodnych z zadaniami miasta Katowice.

3. Sprzedaty na pisemny wniosek jednostki organizaryjnej lub osoby fizycznej
(wz6r wniosku stanowi zalqcznik nr 3)

Rozpatlzenie wniosk6w odbywad sig bgdzie zgodnie z kolejnoSci4 ich skladania
Wnioski nalezy skladad do 08.06.2019 w Sekretariacie Szkoty od poniedzialku do
pi4tku w godzinach 8.00 - 15.00
Informacje mo2na uzyskad pod numerem telefonu 32 3512075lub
e-4ail sekretariat@szkotaSl.pl
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