
Zalgcznik 
do uchwaly Nr. Q. . /2019 
Zarzqdu Powiatu w Pultusku 
z dnia 	2019r. 

PROTOKOL 

zdawczo — odbiorczy przekazania mienia 

wg stanu na dzien 	 2019 roku 

podpisany w dniu 	 2019r. w Pultusku pomicdzy 

Powiatem Pultuskim, reprezentowanym przez Zarzqd Powiatu w Pultusku, w skladzie: 

1) Jan Zalewski — Przewodniczqcy Zarzqdu, 

2) Beata Jo±wiak, 

zwanym dalej Przekazujqcym 

a 

Zarzqdem Drog Powiatowych w Pultusku, reprezentowanym przez: 

1) Mariusz Kowalewskiego - Dyrektora 

zwanym dalej Przyjmujqcym. 

Strony ustalily, co nastepuje: 

§ 1. 

1. Przedmiotem nieodplatnego przekazania jest majqtek zakoficzonej inwestycji pn. " Przebudowa 

drogi powiatowej Nr 3403W Pultusk — Bulkowo — Sk6rznice — Ggsiorowo na odc. Pultusk ul. 

Mickiewicza — Lipniki Stare" wedlug stanu na 15 paMziernika 2019 roku, wynikajqcy z 

nastcpujqcych urnow: 

Zlecenie/umowa 	Wartosce 
(numer, data zawarcia) ' ksiggowa brutto l  

1 Przebudowa drogi powiatowej Nr 3403W Put-tusk — 	56/2018 z 16.04.2018r. 	8.888.888,88 
Bulkowo — Skorznice — Ggsiorowo na odc. Pultusk ul. 
Mickiewicza — Lipniki Stare — roboty budowlane 

2  Pelnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem pn.: 	55/2018 z 16.04.2018r. 	49.938,00 
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 3403W Pultusk —
Bulkowo — Skorznice — Ggsiorowo na odc. Pultusk ul. 
Mickiewicza — Lipniki Stare" 

Razem 8.938.826,88 

2. Kopie dokumentOw okre§lajqce stan mienia stanowiq zalqcznik do niniejszego protokolu. 

§ 2. 

Strony potwierdzajq, ze Przekazujqcy przekazuje a Przyjmujqcy przyjmuje nieodplatnie na czas 

nieoznaczony mienie wynikajqce z §1. 

Lp. 	 Wyszczeganienie 

§ 3. 

1. Przyjmujqcy zobowiqzuje sic do zachowania nalezytej starannoki w gospodarowaniu 
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mieniem zgodnie z jego przeznaczeniem. 

2. Przyjmujqcy zobowiqzuje sic do ewidencji przekazanego mienia i ponoszenia bie2qcych 

kosztow zwiqzanych z jego korzystaniem m.in. konserwacja, ubezpieczenia, naprawy, 

remonty itp. 

§ 4. 

1. ProtokOl sporzqdzono w dwOch jednobrzmiqcych egzemplarzach, po jednym dla kaZdej ze 

stron. 

2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie majq odpowiednie przepisy prawa, w tym 

Kodeksu cywilnego. 

3. Zmiany protokolu wymagajq formy pisemnej pod rygorem niewatno§ci. 

PRZEKAZUJACY 	 PRZYJMUJACY 
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