
Uzasadnienie:

Środki trwałe oraz składniki majątkowe pochodzące z byłej Poradni Rehabilitacji Niewidomych przy 
zlikwidowanym ZOZ -ie położonym w Poznaniu przy ulicy Słowackiego 8110 wymienione 
enumeratywnie w załączniku* do niniejszej Uchwały są przedmiotem odpłatnego zbycia 
Stowarzyszeniu na Rzecz Rehabilitacji Niewidomych i Słabowidzących z siedzibą w Poznaniu oś 
Kosmonautów 110. 
W pierwszej kolejności powyższe środki oraz składniki majątkowe zostały zaproponowane do 
bezpłatnego przekazania jednostkom organizacyjnym Powiatu Poznańskiego. 
Sprzęt z wykazu, który został przedłożony podmiotom nie spotkał się z ich zainteresowaniem (tylko w 
odniesieniu do 5-ciu pozycji z listy Zarząd podjął Uchwałę o ich przekazaniu Szpitalowi 
"Puszczykowo") 

Jednocześnie z propozycją zakupu przedmiotowych środków i innych składników wystąpiło ww. 
Stowarzyszenie. 
Cena za poszczególne środki trwałe i inne składniki majątkowe jest zgodna z ich wartością rynkową 
oszacowaną przez Rzeczoznawcę ds. Urządzeń i Maszyn, o którym mowa w niniejszej Uchwale. 

W odniesieniu do niektórych pozycji z wykazu sprzętu załączonego do niniejszej Uchwały nabywca 
zwraca się z propozycją zbycia ich poniżej wartości rynkowej. 

Poniżej przedstawiono sprzęt, co do którego nabywca wnioskuje o zbycie za kwotę niższą niż ich 
wartość rynkowa: 

Pozycja Cena zaproponowana
wg załącznika wartość rynkowa             przez nabywcę 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szafka kartoteczna 10,00 zł 1,00 zł 
Zestaw mebli (popiel)  60,00 10,00 
Stół przedszkolny + krzesło 10,00 1,00 
Basenik 20,00 5,00 
Regał wieszak narożny 20,00 5,00 
Stolik pod ksero 10,00 0,00 
Maszyna do pisania Erica 30,00 10,00 
Krzesło czarne z oparciem (6 sztuk)  60,00 45,00 
Stolik czerwony 10,00 5,00 
Wskaźnik poziomu ciśnienia 30,00 3,00 
Domofon 10,00 5,00 
Kalkulator mówiący 10,00 2,00 
Kalkulator mówiący 10,00 2,00 
Ogrzewacz S (2 sztuki) 100,00 2,00 
Ogrzewacz M (2 sztuki) 100,00 2,00 
Ogrzewacz K (2 sztuki) 100,00 2,00 
Ogrzewacz S p 50,00 1,00 
Ogrzewacz S p 50,00 1,00 
Spadochron 10,00 5,00 
Stolik okolicznościowy 10,00 . 5,00 
Zegar ścienny 12,00                                                                             3,00   

732,00 115,00 

Przy uwzględnieniu propozycji Stowarzyszenia cena sprzedaży łącznie wyniesie 2873 zł. (słownie: 
dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt trzy złote). 



*Załącznik do wglądu w Wydziale Organizacji i Kadr Starostwa Powiatowego w Poznaniu.


