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ZAKŁADU POPRAWCZEGO W TARNOWIE

Stosownie do treści § 6 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października
2019r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku
ruchomego Skarbu Państwa /Dz.U. z 2022 r. poz. 998, z późno zm./ Zakład Poprawczy w
Tarnowie informuje, że posiada zbędne i zużyte składniki rzeczowe majątku ruchomego,
które zostaną przeznaczone do sprzedaży, nieodpłatnego przekazania, darowizny lub
likwidacji:

Kwalifi ka
cja

Nr Wartość środka Przeznaczenie
l.p. Nazwa inwentarzo

Data
początko Opis stanu zużycia (do

(sprzedaż,przekazanie,
wy

zakupu
wa

dalszego
darowizna, likwidacja

użytkow
ania/

zużyty/
zbędny)

uszkodzenie głowicy sprzedaż,
1

Drukarka HP 10-1002-41 2016 799,00 drukującej i elektroniki
zużyty przekazanie,

6800 sterującej, naprawa
nieopłacalna darowizna

Drukarka HP wyeksploatowana, nie działa,
sprzedaż,

2 3515
10-1002-34 2013 249,00 naprawa nieopłacalna zużyty przekazanie,

darowizna

Drukarka HP wyeksploatowana, nie działa,
sprzedaż,

3
6700

10-1002-31 2013 899,00 uszkodzona głowica zużyty przekazanie,
darowizna

wyeksploatowany, brak sprzedaż,
4

Notebook
10-1010-26 2013 1999,00 podświetlenia matrycy,

zużyty przekazanie,
Asus naprawa nieopłacalna

usunięty dysk darowizna

Notebook HP przestarzały, technologicznie, sprzedaż,
5

PAWILON
10-1010-9 2009 3485,00 przegrzewasię, naprawa zużyty przekazanie,

nieopłacalna, usunięty dysk darowizna

Monitor przed
sprzedaż,

6
płaski

10-1001-19
2007 1580,00 wypalone piksele, przestarzały zużyty przekazanie,

darowizna

Telewizor nie działa, rozbita matryca,
sprzedaż,

7
Philips

7-700-51 2019 1699,99 naprawa nieopłacalna zużyty przekazanie,
darowizna
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Telewizor nie działa, rozbita matryca,
sprzedaż,

8
Samsung

7-700-24 2010 1299,00 naprawa nieopłacalna
zużyty przekazanie,

darowizna

nie działa, uszkodzona płyta sprzedaż,
9

Gra konsola
13-1304-21 2012 1149,00 główna, uszkodzona zużyty przekazanie,

XBOX 360 obudowa darowizna

Kalkulator
wyeksploatowany, zacina się, sprzedaż,

10
Citizen

9-900-5 2007 190,09 błędnie oblicza naprawa zużyty przekazanie,
nieopłacalna darowizna

Kalkulator zacina się, błędnie oblicza,
sprzedaż,

11
Casio

9-900-12 2015 524,66 naprawa nieopłacalna zużyty przekazanie,
darowizna

Piecyk przed
sprzedaż,

12 6-608-34 226,01 wyeksploatowany zużyty przekazanie,
olejowy 2007

darowizna

Lodówka LG przed
sprzedaż,

13 6-600-16 690,00 nie działa, skorodowana zużyty przekazanie,
6R05188F 2007

darowizna

wyeksploatowana, uszkodzona sprzedaż,
14 Wyrzynarka

2-206-169 2010 358,13
obudowa oraz prowadnica

zużyty przekazanie,
Makita brzeszczotu,naprawa

nieopłacalna darowizna

Kserokopiarka
nie działa, wyeksploatowana, sprzedaż,

15 10-1004-7 2008 6941,80 przestarzała technologicznie, zużyty przekazanie,
PANASONIC naprawa niemożliwa darowizna

nie działa, uszkodzony

Zmywarka programator oraz pompa sprzedaż,
16 Lozamet ZK- 6-604-2 2008 4495,00

myjąca, skorodowane
zużyty przekazanie,elementy oraz przetlałe

05.5 części gumowe- nie złożona darowizna

po ekspertyzie

liczne przetarcia dermy na sprzedaż,
17 Krzesło 4-410-442 2011 126,00 siedziskach, oparciu i zużyty przekazanie,

podłokietnikach darowizna

liczne przetarcia dermy na sprzedaż,
18 Krzesło 4-410-443 2011 126,00 siedziskach, oparciu i zużyty przekazanie,

podłokietnikach darowizna

liczne przetarcia dermy na sprzedaż,
19 Krzesło 4-410-446 2011 126,00 siedziskach, oparciu i zużyty przekazanie,

podłokietnikach darowizna

20 Krzesło 4-410-220 2008 47,57
porysowane i wyszczerbione

zużyty likwidacjasiedziska, pokrzywione.nogi

21 Krzesło 4-410-221 2008 47,57
porysowane i wyszczerbione

zużyty likwidacjasiedziska, pokrzywione nogi

22 Mikrofon 7-709-1 2008 349,00 wyeksploatowany, nie działa zużyty likwidacja
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Telefon
10-1007- uszkodzony procesor,23 Smartfon
112

IV.2019 898,00 niesprawna bateria zużyty likwidacja
Xiaomi MI8

Telefon
10-1007-24 Smartfon IV.2019 898,00

uszkodzony wyświetlacz,
zużyty likwidacja

Xiaomi MI8
114 brak łączności

Telefon
10-1007-25 Smartfon
109

IV.2019 898,00 uszkodzony wyświetlacz zużyty likwidacja
Xiaomi MI8

Telefon
10-1007-

uszkodzony wyświetlacz,
26 Smartfon

110
IV.2019 898,00 zawiesza się, przerywa zużyty likwidacja

Xiaomi MI8 rozmowy

Telefon
10-1007-

zawiesza się, nie ładuje,
27 Smartfon

113
IV.2019 898,00 uszkodzone gniazdo, zużyty likwidacja

Xiaomi MI8 wyeksploatowany

Telefon
10-1007- uszkodzony,nie włączasię,

28 Smartfon
111

IV.2019 898,00 podczasładowania bateria zużyty likwidacja
Xiaomi MI8 spuchła uszkadzająctelefon

29 Dysk
10-1000-63 2012 339,00 nie uruchamia się zużyty likwidacja

przenośny

Gra konsola
wyeksploatowana, nie czyta

30
PS

13-1304-23 2013 899,00 płyt, uszkodzona obudowa i zużyty likwidacja
spalony zasilacz
Niesprawny, uszkodzona

31 Magnetowid 7-702-16 2008 455,00
głowica oraz mechanizm

zużyty likwidacjanaciągającytaśmę, oraz rozbita
obudowa

Tarnów, dnia 17.11.2022r.


