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ZARZADU POW! Ty W pvt_TusKu 
Z dnia 	2 ' ‘'‘IVL`i018r. 

w sprawie: przekazania w uiytkowanie zakupionego wyposaienia, materiatow biurowych, 

eksploatacyjnych oraz dydaktycznych szkotom uczestniczqcym w projekcie „Kreator 

Kariery — rozwoj doradztwa edukacyjno — zawodowego w powiecie puttuskim" 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorzqdzie powiatowym 

(Dz.U. z 2018r. poz.995, z pOin.zm.) Zarzqd Powiatu w Puttusku uchwala co nastqpuje: 

§1. 

Przyjq6 do ewidencji Starostwa Powiatowego w Puttusku wyposa2enie, materiaty biurowe, 

eksploatacyjne oraz dydaktyczne zakupione w ramach projektu „Kreator Kariery — rozwoj 

• 
doradztwa edukacyjno — zawodowego w powiecie puttuskim" Os priorytetowa X Edukacja dla 

rozwoju regionu Dziatania 10.3 Doskonalenie zawodowe Poddziatanie 10.3.1 Doskonalenie 

zawodowe uczniow Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Mazowieckiego na 

lata 2014-2020 (numer umowy o dofinansowanie: RPMA.10.03.01-14-7000/16-00.) —

zakupione w postqpowaniach zgodnych z zasadq konkurencyjnoki: 

- Dostawa materiatow biurowych i eksploatacyjnych. 

- Dostawa pakietu narzgdzi do planowania indywidualnej sciezki rozwoju kariery. 

- Dostawa gier edukacyjnych z zakresu przedsigbiorczoki do SPIneK. 

§2. 

1. W celu realizacji zato2eii oraz zachowania trwatoki projektu „Kreator Kariery — rozwoj 

doradztwa edukacyjno — zawodowego w powiecie puttuskim" przekaza6 w nieodpfatne 

u2ytkowanie szkotom uczestniczqcynn w projekcie wyposa2enie oraz materiaty biurowe, 

eksploatacyjne oraz dydaktyczne okrelone protokotach przekazania, stanowiqcych 

zatqczniki nr 1-9 do niniejszej uchwaty. 

2. Zobowiqzuje siq szkoty do uzytkowania wyposa2enia oraz materiatow biurowych, 

eksploatacyjnych oraz dydaktycznych zgodnie z przeznaczeniem oraz zasadami 

okrelonymi w protokole przekazania, o ktorym mowa w ust. 1. 

3. Wykaz szkOt, ktorym przekazuje siq w nieodptatne u2ytkowanie wyposa2enie oraz 

mated* biurowe, eksploatacyjne oraz dydaktyczne zakupione w ramach projektu 

„Kreator Kariery — rozwoj doradztwa edukacyjno — zawodowego w powiecie puttuskim": 

1) Publiczne Gimnazjum Nr 2 z Oddziatami Integracyjnymi im. Jana Pawta II w Puttusku, 

ul. Polna 7, 06-100 Puttusk, 

2) Publiczne Gimnazjum Nr 3 im. Ksiqdza Biskupa Andrzeja Noskowskiego w Puttusku, ul. 

New Britain 1, 06-100 Puttusk, 

3) Publiczne Gimnazjum im. rtm. Witolda Pileckiego w Przemiarowie, Przemiarowo 33, 

06-100 Przemiarowo, 

4) Publiczna Szkota Podstawowa nr 1 im. Klaudyny Potockiej w Puttusku (byte Publiczne 

Gimnazjum Nr 1 im. Klaudyny Potockiej), ul. Marii Konopnickiej 5, 06-100 Puttusk, 

5) Publiczne Gimnazjum im. Bogdana Jariskiego w Winnicy, ul. Puttuska 19, 06-120 

Winnica, 

6) Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawta II w Swierczach, ul. Puttuska 26A, 06-150 Swiercze, 
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7) Publiczna Szkota Podstawowa w Zatorach, (byte Publiczne Gimnazjum 
Nr 1 w Zatorach), ul. Jana Pawta II 69, 07-218 Zatory, 
8) ZespOt Szkot im. B. Prusa w Puttusku, ul. M. Konopnickiej 9, 06-100 Puttusk, 
9) Zespot SzkaZawodowych im. J. Ruszkowskiego w Puttusku, Aleja Tysiqclecia 12, 06-100 
Puttusk. 

§3. 

1. Zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie projektu upowainia sie szkoty 

wymienione w §3 ust. 3 do przekazania uczniom uczestniczqcym w projekcie 
materialow biurowych oraz wyposaienia w postaci: 
1) zestawu p&nienniczego sktadajqcego siq z notesu, teczki z gumkq oraz dtugopisuL  
2) zestawu p&nienniczego sktadajgcego siq z notatnika, teczki z gumkg oraz 

diugopisu, 
3) narzqdzi do planowania indywidualnej gcieiki rozwoju kariery dla uczniow 

z poziomu szkoty ponadgimnazjalnek 

2. Przekazanie wyposa2enia o ktorym mowa w ust. 1 nastqpi na podstawie pokwitowania 

potwierdzajgcego jego odbior podpisanego przez rodzica (lub opiekuna prawnego) Iub 
ucznia w przypadku osoby petnoletniej. 

§4. 
Wykonanie uchwaty powierza siq Starogcie Puttuskiemu. 

§5. 
Uchwata wthodzi w iycie z dniem podjecia. 
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