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INFORMACJA DOTYCZĄCA SPOSOBU SKŁADANIA WNIOSKÓW 

 
podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu 
i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego, w które wyposażone są jednostki 
budżetowe /Dz. U. 2010 nr 114 poz. 761/- w dalszej części zwane  rozporządzeniem. 
 
1. Wnioski o nieodpłatne przekazanie (dotyczy jednostek budżetowych resortu 

sprawiedliwości oraz jednostek o których mowa w § 38 rozporządzenia), darowiznę 

(jednostki organizacyjne  wymienione w § 39 rozporządzenia), zbędnych składników 

majątku mogą być składane pocztą elektroniczną na adres: okregowa@prokuratura.czest.pl, 

faksem pod numer (34) 324 11 69,  pocztą na adres: Prokuratura Okręgowa w Częstochowie 

ul. Dąbrowskiego 23/35  42-200 Częstochowa lub osobiście poprzez pozostawienie wniosku 

na biurze podawczym Prokuratury Okręgowej w Częstochowie (parter budynku). Termin 

składania wniosków upływa z dniem 13 kwietnia 2012 r. /piątek/. 

2. Zgodnie z treścią § 7 ust. 3 rozporządzenia przy rozpatrywaniu złożonych wniosków 

Prokuratura Okręgowa w Częstochowie w pierwszej kolejności uwzględni potrzeby 

jednostek  resortu sprawiedliwości, w dalszej kolejności innych jednostek budżetowych 

określonych w § 38, a dalej jednostek organizacyjnych wymienionych w § 39 

rozporządzenia.  

3. Wniosek o nieodpłatne przekazanie lub darowiznę powinien być skierowany do Prokuratora 

Okręgowego w Częstochowie  i zawierać wszystkie elementy i informacje wymienione w § 38 

ust. 4 rozporządzenia ze wskazaniem nazwy elementu, jego numeru porządkowego oraz 

grupy z wykazu . Do wniosku jednostka występująca o nieodpłatne przekazanie składnika 

majątku ruchomego załącza odpis swojego statutu. 

4. W przypadku niepełnych danych we wniosku oraz brak odpisu statutu, skutkować będzie 

nie rozpatrzeniem wniosku.   

5. Jeżeli co najmniej dwie jednostki reprezentujące § 38 rozporządzenia będą zainteresowane 

tym samym przedmiotem, (po uwzględnieniu treści § 7 ust. 3 rozporządzenia) decydować 

będzie data wpływu wniosku do Prokuratury Okręgowej w Częstochowie. 

6. Jeżeli co najmniej dwie jednostki wymienione w § 39 rozporządzenia będą zainteresowane 

tym samym przedmiotem decyduje data wpływu wniosku do Prokuratury Okręgowej w 

Częstochowie. 

7. Osobami upoważnionymi do udzielania informacji są od poniedziałku do piątku w 

godzinach od 8-15: 

a. p. Katarzyna Gondek - Popczyk – Dyrektor Finansowo – Administracyjny   
pod numerem telefonu: (034) 324 66 68 w. 39  

b. W zastępstwie p. Justyna Liberda 
pod numerem telefonu (034) 324 66 68 w. 16.  
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