
Lp. 	 Wyszczegolnienie 

Wykonanie wstepnych archeologicznych badan 
ratowniczych na zagroZonym stanowisku 
archeologicznym przy ul. Piotra Skargi w Pultusku 

Zlecenie/umowa 	Wartok 
(numer, data zawarcia) ksicgowa brutto 

57/07 z 12.06.2007r. 	50.000,00 

Zalqcznik 
do uchwaly Nr 	...../2018 
Zarzadu Powiatu w Pultusku 
z dnia 

PROTOKOL 

zdawczo — odbiorczy przekazania mienia 

wg stanu na dzien 	 2018 roku 

podpisany w dniu 	 2018r. w Pultusku pomicdzy 

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

1) Jan Zalewski — Przewodniczqcy Zarzqdu, 

2) Beata JO2wiak, 

• 3) Halina Zofia Banach, 

4) Emilia Agata Gqsecka, 

5) Zbigniew KsicZyk 

zwanym dalej Przekazujqcym 

a 

Liceum OgOlnoksztalcqcym im. Piotra Skargi w Pultusku, reprezentowanym przez: 

1) Barbary Meredyk - Dyrektora 

zwanym dalej Przyjmuj4cym. 

Strony ustalily, co nastcpuje: 

§ 1- 

1. Przedmiotem nieodplatnego przekazania jest majqtek zakoliczonej inwestycji pn."Budowa 

still gimnastycznej przy Liceum Ogolnoksztalcqcym im. Piotra Skargi w Pultusku" wedlug 

stanu na dzien 	2018 roku, wynikajqcy z nastcpujqcych um6w: 

Opracowanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej 	98/2016 z 29.06.2016r. 	135.300,00 
dla zadania pn.: „ Budowa hali sportowo — 
widowiskowej, przeznaczonej do uZytkowania dla 



• 

uczniow LO im. Piotra Skargi w Pultusku wraz z 
niezbcdnym lqcznikiem (polqczeniem) z istniejqcym 
budynkiem szkoly" 

Opracowanie mapy do celow projektowych 

4 Budowa sali gimnastycznej przy Liceum 
Ogolnoksztalcqcym im. Piotra Skargi w Pultusku 

5 Pelnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem pn.: 
„Budowa sali gimnastycznej przy Liceum 
Ogolnoksztalcqcym im. Piotra Skargi w Pultusku" 

6 Zaprojektowanie, wykonanie i monta1 tablicy 
informacyjnej 

7 Sprawowanie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego 
przez Panstwowego Wojewodzkiego Inspektora 
Sanitarnego w Warszawie 

OR.2600.43.2016 
z 05.07.2016r. 

41/2017 z 07.03.2017r. 
wraz z aneksami od 1 

do 6 

46/2017 z 10.03.2017r. 
wraz z aneksami od 1 

do 3 

OR.2600.72.2018 
z 24.10.2018r. 

Decyzja DE 
ZNS/02550/2018 z 

09.11.2018r. 

1.000,00 

5.502.000,00 

104.550,00 

172,20 

495,00 

Razem 5.793.517,20 

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

§ 2.  

Strony potwierdzajq, ze Przekazujqcy przekazuje a Przyjmujqcy przyjmuje nieodplatnie na 

czar nieoznaczony mienie wynikajqce z §1. 

§ 3.  

• 1. Przyjmujqcy zobowiqzuje sic do zachowania nalaytej starannoki w gospodarowaniu 

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 wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaZno§ci. 

PRZEKAZUJ4CY PRZYJMUJACY 
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