
Zalqcznik 
do uchwaly Nr 	.!.../2018 
Zarzticlu gowiatu w Pultusku 
z dnia 5.26,X11. 2018r. 

PROTOKOL 

zdawczo — odbiorczy przekazania mienia 

wg stanu na dzien 	2018 roku 

podpisany w dniu 	2018r. w Pultusku pomiedzy 

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

1) Jan Zalewski — Przewodniczqcy Zarzqdu, 

2) Beata JcVwiak, 

3) Halina Zofia Banach, 

4) Emilia Agata Gqsecka, 

• 
5) Zbigniew KsieZyk 

zwanym dalej Przekazujqcym 

a 

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

1) Barbare Meredyk - Dyrektora 

zwanym dalej Przyjmujqcym. 

Strony ustalily, co nastcpuje: 

§ 1. 

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

materialnego dziedzictwa kulturowego Liceum OgOlnoksztakticego im. Piotra Skargi w Pultusku 

z 1440 roku w celu zabezpieczenia, zachowania i utrwalenia zabytku - remont dachu, elewacji i 

• 
parkanu" wedlug stanu na dzien 12 grudnia 2018 roku, vvynikajqcy z nastepujqcych umow: 

Lp. Wyszczegolnienie Zlecenie/umowa 
(numer, data zawarcia) 

Wartaie 
ksicgowa brutto 

1 Zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego 
Liceum OgOlnoksztalwego im. Piotra Skargi w Puttusku 
z 1440 roku w celu zabezpieczenia, zachowania i 
utrwalenia zabytku - remont dachu, elewacji i parkanu 

96/2018 z 30.07.2018r. 1.878.435,90 

2 Pelnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem pn.: 
„Zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego 
Liceum OgOlnoksztalc4cego im. Piotra Skargi w Pultusku 
z 1440 roku w celu zabezpieczenia, zachowania i 
utrwalenia zabytku - remont dachu, elewacji i parkanu" 

97/2018 z 30.07.2018r. 26.000,00 

3 Zaprojektowanie, wykonanie i montaz tablicy 
informacyjnej 

OR.2600.72.2018 
z 24.10.2018r. 

344,40 

Razem 1.904.780,30 
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2. Kopie dokumentow okreSlajace stan mienia stanowia zalacznik do niniejszego protokolu. 

§ 2. 

Strony potwierdzaj4, ze Przekazujqcy przekazuje a Przyjmujqcy przyjmuje nieodplatnie na czas 

nieoznaczony mienie vvynikajqce z §1. 

§ 3. 

1. Przyjmujqcy zobowiqzuje sic do zachowania nale2ytej 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 jednobrzmi4cych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze 

stron. 

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

Kodeksu cywilnego. 

3. Zmiany protokolu vvymagajq formy pisemnej pod rygorem niewa2noki. 
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