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Kreator Kariery rozwoj doradztwa edukacyjno — zawodowego w powiecie puttuskim. 
Projekt wspoffinansowany przez Unic Europejskq z Europejskiego Funduszu Spotecznego 

Zatqcznik do Uchwaty nr 

E.o.51.24011- 
Zarzqdu Powiatu w Puttusku 

z dnia .1.8.1,1119aci 

Wykaz oraz zasady przekazania i dalszego uiytkowania mebli zakupionych w ramach 

projektu „Kreator Kariery — rozwoj doradztwa edukacyjno — zawodowego w powiecie 

puttuskim" Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu Dziatania 10.3 Doskonalenie 

zawodowe Poddzialanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniow Regionalnego Programu 

Operacyjnego Wojewodztwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 

§ 1. 

Przedmiot przekazania 

1. Powiat Puttuski przekazuje w nieodptatne uiytkowanie meble szkotom uczestniczqcym 

w projekcie „Kreator Kariery — rozwoj doradztwa edukacyjno — zawodowego w powiecie 

puttuskim" 

2. Wykaz oraz wartok przekazywanego sprzgtu ksztattuje siq nastwujgco: 

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

ul. Polna 7, 06-100 Puttusk 

Lp. Wyszczegolnienie 	, llot4 Wartok brutto (z1) 

Pozostate srodki trwate (konto 013) 

1.  Biurko dwu szufladowe 1 308,00 zt 

2.  Szafa aktowa Kujawiak 1 1 413,00 zt 

3.  Regat Mazur 22 1 284,00 zt 

Pozostate wyposa2enie 

4.  Stot swietlicowy MTB 80x80 1 137,00 zt 

5.  Krzesto szkolne Gawet tapicerowany nr 6 3 351,00 zt 

RAZEM 1 493,00 zt 

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

Britain 1, 06-100 Puttusk 

Lp. Wyszczegolnienie note Wartote brutto (zt) 

Pozostate srodki trwate (konto 013) 

1.  Biurko dwu szufladowe 1 308,00 zt 

2.  Szafa aktowa Kujawiak 1 1 413,00 zt 

3.  Regat Mazur 22 1 284,00 zt 
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Pozostate wyposaZenie 

4.  St& swietlicowy MTB 80x80 1 137,00 zt 

5.  Krzesto szkolne Gawet tapicerowany nr 6 3 351,00 zt 

RAZEM 1 493,00 zt 

3) Publiczne Gimnazjum im. rtm. Witolda Pileckiego w Przemiarowie, Przemiarowo 33, 06-100 
Przemiarowo 

Lp. Wyszczegolnienie !loge Wartoge brutto (0) 
Pozostate srodki trwate (konto 013) 

1.  Biurko dwu szufladowe 1 308,00 zt 

2.  Szafa aktowa Kujawiak 1 1 413,00 zt 

3.  Regat Mazur 22 1 284,00 zt 

Pozostate wyposa2enie 

4.  Stot swietlicowy MTB 80x80 1 137,00 zt 

5.  Krzesto szkolne Gawet tapicerowany nr 6 3 351,00 zt 

RAZEM 1 493,00 zt 

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 

Lp. VVyszczegolnienie 	µ Ilog4 Wartoge brutto (0) 
Pozostate srodki trwate (konto 013) 

1. Biurko dwu szufladowe 2 616,00 zt 

2. Szafa aktowa Kujawiak 1 1 413,00 zt 

Pozostate wyposaienie 

3. Krzesto szkolne Gawet tapicerowany nr 6 3 351,00 zt 

RAZEM 1 380,00 zt 

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

1.p. Wyszczegolnienie lloge Wartoge brutto (zt) 
Pozostate srodki trwate (konto 013) 

1.  Biurko dwu szufladowe 1 308,00 zt 

2.  Szafa aktowa Kujawiak 1 1 413,00 zt 

3.  Regat Mazur 22 1 284,00 zt 

Pozostate wyposaienie 

4.  St& swietlicowy MTB 80x80 1 137,00 zt 

5.  Krzesto szkolne Gawet tapicerowany nr 6 3 351,00 zt 

RAZEM 1493,00 zt 
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6) Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawta II w Swierczach, ul. Puttuska 26A, 06-150 Swiercze 

Lp. Wyszczegolnienie 11064 Wartotd brutto (zt) 

Pozostate srodki trwate (konto 013) 

1. Biurko dwu szufladowe 1 308,00 zt 

2. Szafa aktowa Kujawiak 1 1 413,00 zt 

3. Regal Mazur 22 1 284,00 zt 

Pozostate wyposaZenie 

4. Stilt swietlicowy MTB 80x80 1 137,00 zt 

5. Krzesto szkolne Gawet tapicerowany nr 6 3 351,00 zt 

RAZEM 1493,00 zt 

7) Wykaz sprzqtu dla Publicznej Szkoty Podstawowej w Zatorach, (byte Publiczne Gimnazjum 

Nr 1 w Zatorach), ul. Jana Pawta II 69, 07-218 Zatory 

Lp. Wyszczegolnienie llok Wartoie brutto (z1) 

Pozostate srodki trwate (konto 013) 

1. Szafa aktowa Kujawiak 1 2 826,00 zt 

RAZEM 826,00 zt 

8) Zespot Szkot im. B. Prusa w Puttusku, ul. M. Konopnickiej 9, 06-100 Puttusk 

Lp. Wyszczegolnienie lloiE Wartoge brutto (zt) 

Pozostate wyposa2enie 

1. St& swietlicowy MTB 80x80 1 137,00 zt 

2. Krzesto szkolne Gawet tapicerowany nr 6 2 234,00 zt 

RAZEM 371,00 zt 

9) Zespot Szkol Zawodowych m. J. Ruszkowskiego w Puttusku, Aleja Tysiqclecia 12, 06-100 

Puttusk 

Lp. Wyszczegolnienie llog6 Wartoie brutto (zt) 

Pozostate srodki trwate (konto 013) 

1.  Biurko dwu szufladowe 1 308,00 zt 

2.  Szafa aktowa Kujawiak 1 1 413,00 zt 

3.  Regal Mazur 22 1 284,00 zt 

Pozostate wyposaZenie 

4.  Stot swietlicowy MTB 80x80 1 137,00 zt 

5.  Krzesto szkolne Gawet tapicerowany nr 6 3 351,00 zt 

RAZEM 1 493,00 zt 
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§ 2. 

Prawa i obowiqzki szkot przyjmujqcych meble 

1. Szkoty, o ktorych mowa w § 1. Ust.2 zobowiqzane sq do wykorzystywania zakupionego 

sprzgtu zgodnie z zato2eniami projektu „Kreator Kariery — rozwoj doradztwa edukacyjno 

— zawodowego w powiecie puttuskim" jako wyposaienie Szkolnego Punktu Informacji 

i Kariery. 

2. Szkoty sq zobowiqzane do dbatoki o zachowania trwatoki celow Projektu „Kreator 

Kariery — rozwoj doradztwa edukacyjno — zawodowego w powiecie puttuskim" w okresie 

co najmniej 5 lat od dnia zakoriczenia jego realizacji, w zakresie w jakim dotyczq one 

przedmiotu przekazania, w szczegOlnoki zobowiqzuje siq do niepoddawania projektu 

znaczqcym modyfikacjom tj. niepoddawania Projektu przez okres 5 lat od daty jego 

oficjalnego zakoriczenia, znaczqcej modyfikacji majqcej wptyw na charakter lub warunki 

realizacji projektu a takie powodujqcej uzyskanie nieuzasadnionej korzyki oraz zmiang 

charakteru wtasnoki nabytego mienia. 

3. Obowiqzkiem szkot jest utrzymanie przekazanego mienia w nale2ytej sprawnoki, przy 

czym koszty eksploatacji i konserwacji, w tym napraw pogwarancyjnych, ponoszone 

bqclq ze grodkow wtasnych szkot. 

4. Uiytkowane meble w okresie trwatoki projektu zlokalizowane logclq w szkotach 

uczestniczqcych w projekcie w Szkolnych Punktach Informacji i Kariery. Bez pisemnej 

zgody Powiatu Puttuskiego nie mole on by6 przenoszony ani uiyczany osobom trzecim. 

Ponadto otrzymanego wyposa2enia nie mozna wykorzystywa6 w celach komercyjnych. 

5. Protokofy przekazania mienia nr 1- 9 stanowiq zatqczniki do niniejszego Wykazu. 

D 
Wydzialu Ro

y  
i Promocji 

mgr Ann 	kOwka 
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Zatgcznik nr 1 do Wykazu oraz zasad 
przekazania i dalszego uzytkowania mebli z 

dn. 28 listopada 2017. 

PROTOKOt PRZEKAZANIA MIENIA 

Podpisany w dniu 	 w Puttusku pomiqdzy 

Powiatem Puttuskim, reprezentowanym przez Zarzqd Powiatu w Puttusku, w sktadzie: 

1) Jan Zalewski — Przewodniczqcy Zarzqdu, 

2) Beata Joiwiak, 

3) Halina Zofia Banach, 

4) Matgorzata Kortowska 

5) Krzysztof Pierikos, 

zwanym dalej Przekazujqcym 

a 

Publicznym Gimnazjum Nr 2 z Oddziatami Integracyjnymi im. Jana Pawta II w Puttusku, ul. 

Polna 7, 06-100 Puttusk, reprezentowanym przez: 

1) Krystynq Estkowskq Dyrektora 

zwanym dalej Przyjmujqcym. 

Strony ustality, co nastqpuje: 

§1.  

Przedmiotem przekazania jest wyposa2enie okreglone w zatqczniku do protokotu 

przekazania, wg stanu na 	  
§2.  

Strony potwierdzajq, 2e Przekazujqcy przekazuje a Przyjmujqcy przyjmuje w nieodptatne 

u2ytkowanie wyposaienie okrelone w zatqczniku do niniejszego protokotu. 

§3. 

1. Przyjmujqcy zobowiqzany jest do wykorzystania zakupionego wyposa2enia zgodnie z 

zatozeniami projektu „Kreator Kariery — rozwoj doradztwa edukacyjno — zawodowego 

w powiecie puttuskim". 

2. Przyjmujqcy zobowiqzany jest do dbatoki oraz zachowania trwatoki celow Projektu 

„Kreator Kariery — rozwoj doradztwa edukacyjno — zawodowego w powiecie 
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puttuskim" w okresie co najmniej 5 lat od dnia zakoriczenia jego realizacji, w zakresie 

w jakim dotyczq one przedmiotu przekazania, w szczegolnoki zobowiqzuje siq do 

niepoddawania Projektu znaczqcym modyfikacjom tj. niepoddawania Projektu przez 

okres 5 lat od daty jego oficjalnego zakoriczenia, znaczgcej modyfikacji majgcej 

wptyw na charakter lub warunku realizacji projektu a tak2e powodujgcej uzyskanie 

nieuzasadnionej korzyki oraz zmiang charakteru wtasnoki nabytego mienia. 

3. Obowiqzkiem Przyjmujgcego jest utrzymanie przekazanego mienia w nale2ytej 

sprawnoki, przy czym koszty eksploatacji i konserwacji, w tym napraw 

pogwarancyjnych, ponoszone bqdq ze srodkow wtasnych szkoty. 

4. Przekazany sprzqt i wyposa2enie nie mote zmienia6 Iokalizacji w okresie trwatoki 

projektu. Ponadto otrzymanego wyposa2enia nie mo2na wykorzystywa6 w celach 

komercyjnych. 

5. Przyjmujgcy zobowigzany jest do niezwtocznego informowania o wszelkich 

dostrze2onych brakach i uchybieniach powierzonego mienia. 

6. Na ka2de igdanie Przekazujqcego Przyjmujqcy zobowigzany jest do potwierdzenia 

stanu przekazanego w uzytkowanie wyposaienia. 

§4. 

1. Protokot sporzgdzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dia 

kaidej ze stron. 

2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie majg odpowiednie przepisy prawa, w 

tym Kodeksu cywilnego. 

3. Zmiany protokot wymagajq formy pisemnej pod rygorem niewa2noki. 

Dyr r r 
Wydzialu Ro 	i Promocji 

mgy Ann 	ka 

PRZYJMUJACY 
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Zalqcznik 
do protokolu przekazania z dnia. 

Lp. Wyszczegolnienie itoie 
Wartoge 

brutto (z1) 
Pozostate srodki trwate (konto 013) 

1.  Biurko dwu szufladowe 1 308,00 zt 

2.  Szafa aktowa Kujawiak 1 1 413,00 zt 

3.  Regat Mazur 22 1 284,00 zt 

Pozostate wyposaienie 

4.  Stot gwietlicowy MTB 80x80 1 137,00 zt 

5.  Krzesto szkolne Gawet tapicerowany nr 6 3 351,00 zt 

RAZE M 1 493,00 zt 

Dyrektor 
'Nycitzialu Ro 	u i Promocji 

mar Ann akawka 
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Zatgcznik nr 2 do Wykazu oraz zasad 

przekazania i dalszego uiytkowania mebli z 

dn. 28 listopada 2017. 

PROTOKOL PRZEKAZANIA MIENIA 

	

Podpisany w dniu 	 w Puttusku pomigdzy 

Powiatem Puttuskim, reprezentowanym przez Zarzqd Powiatu w Puttusku, w sktadzie: 

1) Jan Zalewski — Przewodniczqcy Zarzqdu, 

2) Beata Joiwiak, 

3) Halina Zofia Banach, 

4) Matgorzata Kortowska 

5) Krzysztof Pienkos, 

zwanym dalej Przekazujqcynn 

a 

Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Ksigdza Biskupa Andrzeja Noskowskiego w Puttusku, ul. New 

Britain 1, 06-100 Puttusk, reprezentowanym przez: 

1) Krzysztofa tachmanskiego - Dyrektora 

zwanym dalej Przyjmujqcym. 

Strony ustality, co nastqpuje: 

§1.  

Przedmiotem przekazania jest wyposa2enie okrelone w zatqczniku do protokotu 

	

przekazania, wg stanu na 	  

§2.  

Strony potwierdzajq, ze Przekazujqcy przekazuje a Przyjmujqcy przyjmuje w nieodptatne 

uiytkowanie wyposaienie okrelone w zatqczniku do niniejszego protokotu. 

§3.  

1. Przyjmujqcy zobowiqzany jest do wykorzystania zakupionego wyposa2enia zgodnie z 

zatoleniami projektu „Kreator Kariery — rozwoj doradztwa edukacyjno — zawodowego 

w powiecie puttuskim". 

2. Przyjmujqcy zobowiqzany jest do dbatoki oraz zachowania trwatoki celow Projektu 

„Kreator Kariery — rozwoj doradztwa edukacyjno — zawodowego w powiecie 
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puttuskim" w okresie co najmniej 5 lat od dnia zakonczenia jego realizacji, w zakresie 

w jakim dotyczq one przedmiotu przekazania, w szczegolnoki zobowiqzuje siq do 

niepoddawania Projektu znaczqcym modyfikacjom tj. niepoddawania Projektu przez 

okres 5 lat od daty jego oficjalnego zakoriczenia, znaczqcej modyfikacji majqcej 

wptyw na charakter lub warunku realizacji projektu a take powodujqcej uzyskanie 

nieuzasadnionej korzyki oraz zmianq charakteru wtasnoki nabytego mienia. 

3. Obowiqzkiem Przyjmujqcego jest utrzymanie przekazanego mienia w naleiytej 

sprawnoki, przy czym koszty eksploatacji i konserwacji, w tym napraw 

pogwarancyjnych, ponoszone bqdq ze srodkow wtasnych szkoty. 

4. Przekazany sprzqt i wyposaienie nie mole zmienia6 Iokalizacji w okresie trwatoki 

projektu. Ponadto otrzymanego wyposa2enia nie mo2na wykorzystywa6 w celach 

komercyjnych. 

5. Przyjmujqcy zobowiqzany jest do niezwtocznego informowania o wszelkich 

dostrzeionych brakach i uchybieniach powierzonego mienia. 

6. Na kaide 2qclanie Przekazujqcego Przyjmujqcy zobowiqzany jest do potwierdzenia 

stanu przekazanego w uZytkowanie wyposa2enia. 

§4. 

1. Protokot sporzqdzono w dwoch jednobrzmiqcych egzemplarzach, po jednym dla 

kaidej ze stron. 

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

tym Kodeksu cywilnego. 

3. Zmiany protokotu wymagajq formy pisemnej pod rygorem niewa2noki. 

PRZEK UJACY 	 PRZYJMUJACY 

Dyr 
Wyciziatu Ro 	Promocji 

mpr Ann 	kowka 
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Zalqcznik 
do protokolu przekazania z dnia 

Lp. Wyszczegolnienie llok Wartoge brutto 40 
Pozostate grodki trwate (konto 013) 

1.  Biurko dwu szufladowe 1 308,00 zt 

2.  Szafa aktowa Kujawiak 1 1 413,00 zt 

3.  Regat Mazur 22 1 284,00 zt 

Pozostate wyposaienie 

4.  SUM swietlicowy MTB 80x80 1 137,00 zt 

5.  Krzesto szkolne Gawet tapicerowany nr 6 3 351,00 zt 

RAZEM 1 493,00 zt 
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Zatgcznik nr 3 do Wykazu oraz zasad 
przekazania i dalszego u2ytkowania mebli z 

dn. 28 listopada 2017. 

PROTOKot PRZEKAZANIA MIENIA 

Podpisany w dniu 	 w Puttusku pomiqdzy 

Powiatem Puttuskim, reprezentowanym przez Zarzqd Powiatu w Puftusku, w sktadzie: 

1) Jan Zalewski — Przewodniczqcy Zarzqdu, 

2) Beata Joiwiak, 

3) Halina Zofia Banach, 

4) Matgorzata Kortowska 

5) Krzysztof Pierikos, 

zwanym dalej Przekazujqcym 

a 

Publicznym Gimnazjum im. rtm. Witolda Pileckiego w Przemiarowie, Przemiarowo 33, 06- 

100 Przemiarowo, reprezentowanym przez: 

1) Boienq Kokik - Dyrektora 

zwanym dalej Przyjmujqcym. 

Strony ustality, co nastqpuje: 

§1.  

Przedmiotem przekazania jest wyposaienie okreglone w zatqczniku do protokotu 

przekazania, wg stanu na 	  

§2.  

Strony potwierdzajq, 2e Przekazujqcy przekazuje a Przyjmujqcy przyjmuje w nieodptatne 

u2ytkowanie wyposa2enie okrelone w zatqczniku do niniejszego protokotu. 

§3.  

1. Przyjmujqcy zobowiqzany jest do wykorzystania zakupionego wyposa2enia 

z zato2eniami projektu „Kreator Kariery — rozwoj doradztwa edukacyjno — 

zawodowego w powiecie puttuskim". 

2. Przyjmujqcy zobowiqzany jest do dbatoki oraz zachowania trwatoki celOw Projektu 

„Kreator Kariery — rozwoj doradztwa edukacyjno — zawodowego w powiecie 

puttuskim" w okresie co najmniej 5 lat od dnia zakoriczenia jego realizacji, w zakresie 

w jakim dotyczq one przedmiotu przekazania, w szczegolnoki zobowiqzuje siq do 

niepoddawania Projektu znaczqcym modyfikacjom tj. niepoddawania Projektu przez 
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okres 5 lat od daty jego oficjalnego zakoriczenia, znaczqcej modyfikacji majqcej 

wptyw na charakter lub warunku realizacji projektu a talde powoduAcej uzyskanie 

nieuzasadnionej korzyki oraz zmian charakteru wtasnoki nabytego mienia. 

3. Obowiqzkiem Przyjmujgcego jest utrzymanie przekazanego mienia w naleiytej 

sprawnoki, przy czym koszty eksploatacji i konserwacji, w tym napraw 

pogwarancyjnych, ponoszone 1210 ze Srodkow wtasnych szkoty. 

4. Przekazany sprzgt i wyposaZenie nie mole zmienia6 lokalizacji w okresie trwatoki 

projektu. Ponadto otrzymanego wyposa2enia nie moZna wykorzystywa6 w celach 

komercyjnych. 

5. Przyjmujgcy zobowigzany jest do niezwtocznego informowania o wszelkich 

dostrzeionych brakach i uchybieniach powierzonego mienia. 

6. Na kaZde iqdanie Przekazujqcego Przyjrnujqcy zobowiqzany jest do potwierdzenia 

stanu przekazanego w u2ytkowanie wyposaienia. 

§4. 

1. Protokot sporzqdzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dia 

ka2dej ze stron. 

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

tym Kodeksu cywilnego. 

3. Zmiany protokotu wymagajq formy pisemnej pod rygorem niewainoki. 

PRZYJ M UJACY PRZE 	JACY 

DY 
'Wydziatu Ro 	Promocji 

mgr Ann 	kowka 
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Zalqcznik 
do protokolu przekazania z dnia. 

Lp. Wyszczegolnienie lioge Wartoge brutto (zit) 

Pozostate srodki trwate (konto 013) 

1.  Biurko dwu szufladowe 1 308,00 zt 

2.  Szafa aktowa Kujawiak 1 1 413,00 zt 

3.  Regat Mazur 22 1 284,00 zt 

Pozostate wyposa2enie 

4.  SW gwietlicowy MTB 80x80 1 137,00 zt 

5.  Krzesto szkolne Gawet tapicerowany nr 6 3 351,00 zt 

RAZEM 1493,00 zt 

tor 
Wydzialu 	.11 I Promocji 

mgr A 	akOwka 
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Zatgcznik nr 4 do Wykazu oraz zasad 

przekazania i dalszego tiytkowania mebli z 

dn. 28 listopada 2017. 

PROTOKOt PRZEKAZANIA MIENIA 

Podpisany w dniu 	 w Puttusku pomiedzy 

Powiatem Puttuskim, reprezentowanym przez Zarzqd Powiatu w Puttusku, w sktadzie: 

1) Jan Zalewski — Przewodniczqcy Zarzqdu, 

2) Beata Joiwiak, 

3) Halina Zofia Banach, 

4) Matgorzata Kortowska 

5) Krzysztof Pienkos, 

zwanym dalej Przekazujqcym 

a 

Publicznq Szkotq Podstawowq nr 1 im. Klaudyny Potockiej w Puttusku (byte Publiczne 

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

reprezentowanq przez: 

1) Anne Kami6skq - Dyrektora 

zwanym dalej Przyjmujqcym. 

Strony ustality, co nastepuje: 

§1.  

Przedmiotem przekazania jest wyposa2enie okrelone w zatqczniku do protokotu 

przekazania, wg stanu na 	  

§2.  

Strony potwierdzajq, Ze Przekazujqcy przekazuje a Przyjmujqcy przyjmuje w nieodptatne 

uiytkowanie wyposa2enie okreglone w zatqczniku do niniejszego protokotu. 

§3.  

1. Przyjmujqcy zobowiqzany jest do wykorzystania zakupionego wyposa2enia zgodnie z 

zatozeniami projektu „Kreator Kariery — rozwoj doradztwa edukacyjno — zawodowego 

w powiecie puttuskim". 



Dyre 
Wydziatu Ro 

mgr Ann 

tor 
u i Promocji 

kowka 
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2. Przyjmujqcy zobowiqzany jest do dbatoki oraz zachowania trwatoki celow Projektu 

„Kreator Kariery — rozwoj doradztwa edukacyjno — zawodowego w powiecie 

puttuskinn" w okresie co najmniej 5 lat od dnia zakoriczenia jego realizacji, w zakresie 

w jakim dotyczq one przedmiotu przekazania, w szczegolnoki zobowiqzuje siq do 

niepoddawania Projektu znaczqcym modyfikacjom tj. niepoddawania Projektu przez 

okres 5 lat od daty jego oficjalnego zakoriczenia, znaczqcej modyfikacji majqcej 

wptyw na charakter lub warunku realizacji projektu a take powodujqcej uzyskanie 

nieuzasadnionej korzyki oraz zmianq charakteru wtasnoki nabytego mienia. 

3. Obowiqzkiem Przyjmujqcego jest utrzymanie przekazanego mienia w naleZytej 

sprawnoki, przy czym koszty eksploatacji i konserwacji, w tym napraw 

pogwarancyjnych, ponoszone bqdq ze grodkow wtasnych szkoty. 

4. Przekazany sprzqt i wyposaZenie nie mole zmieniac lokalizacji w okresie trwatoki 

projektu. Ponadto otrzymanego wyposaienia nie moZna wykorzystywa6 w celach 

komercyjnych. 

5. Przyjmujqcy zobowiqzany jest do niezwtocznego informowania o wszelkich 

dostrzeionych brakach i uchybieniach powierzonego mienia. 

6. Na kaide 2qclanie Przekazujqcego Przyjmujqcy zobowiqzany jest do potwierdzenia 

stanu przekazanego w uzytkowanie wyposa2enia. 

§4. 

1. Protokot sporzqdzono w dw6ch jednobrzmiqcych egzemplarzach, po jednym dla 

kaZdej ze stron. 

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

tym Kodeksu cywilnego. 

3. Zmiany protokotu wymagajq formy pisemnej pod rygorem niewa2noki. 

PRZEK JACY 

41 	

PRZYJMUJACY 

4 
	 • 
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Zalacznik 
do protokolu przekazania z dnia. 

Lp. Wyszczegolnienie 
hoseWartoge 

brutto (zt) 
Pozostate srodki trwate (konto 013) 

1. Biurko dwu szufladowe 2 616,00 zt 

2. Szafa aktowa Kujawiak 1 1 413,00 zt 

Pozostate wyposaienie 

3. Krzesto szkolne Gawet tapicerowany nr 6 3 351,00 zt 

RAZEM 1 380,00 zt 

Dy or 
Wydzialu Ro 	u i Prornocji 

mgr Ann akOwka 
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Zatgcznik nr 5 do Wykazu oraz zasad 
przekazania i dalszego uzytkowania mebli z 
dn. 28 listopada 2017. 

PROTOKOt PRZEKAZANIA MIENIA 

	

Podpisany w dniu 	 w Puttusku pomiQdzy 

Powiatem Puttuskim, reprezentowanym przez Zarzqd Powiatu w Puttusku, w sktadzie: 

1) Jan Zalewski — Przewodniczqcy Zarzqdu, 

2) Beata Joiwiak, 

3) Halina Zofia Banach, 

4) Malgorzata Kortowska 

5) Krzysztof Pierikos, 

zwanym dalej Przekazujqcym 

a 

Publicznym Gimnazjum im. Bogdana Jariskiego w Winnicy, ul. Puttuska 19, 06-120 Winnica 

reprezentowanym przez: 

1) Andrzeja Zarb - Dyrektora 

zwanym dalej Przyjmujqcym. 

Strony ustality, co nastqpuje: 

§1.  

Przedmiotem przekazania jest wyposkenie okrelone w zatqczniku do protokotu 

	

przekazania, wg stanu na 	  

§2.  

Strony potwierdzajq, ie Przekazujqcy przekazuje a Przyjmujqcy przyjmuje w nieodptatne 

u2ytkowanie wyposaienie okrOone w zatqczniku do niniejszego protokotu. 

§3.  

1. Przyjmujqcy zobowiqzany jest do wykorzystania zakupionego wyposkenia zgodnie z 

zato2eniami projektu „Kreator Kariery — rozwoj doradztwa edukacyjno — zawodowego 

w powiecie puttuskim". 

2. Przyjmujqcy zobowiqzany jest do dbatoki oraz zachowania trwatoki celow Projektu 

„Kreator Kariery — rozwoj doradztwa edukacyjno — zawodowego w powiecie 
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puttuskim" w okresie co najmniej 5 lat od dnia zakoriczenia jego realizacji, w zakresie 

w jakim dotyczq one przedmiotu przekazania, w szczegolnoki zobowiqzuje siq do 

niepoddawania Projektu znaczqcym modyfikacjom tj. niepoddawania Projektu przez 

okres 5 lat od daty jego oficjalnego zakoriczenia, znaczqcej modyfikacji majqcej 

wptyw na charakter lub warunku realizacji projektu a takie powodujqcej uzyskanie 

nieuzasadnionej korzyki oraz zmianq charakteru wtasnoki nabytego mienia. 

3. Obowiqzkiem Przyjmujqcego jest utrzymanie przekazanego mienia w naleiytej 

sprawnoki, przy czym koszty eksploatacji i konserwacji, w tym napraw 

pogwarancyjnych, ponoszone bgclq ze grodkow wtasnych szkoty. 

4. Przekazany sprzqt i wyposaZenie nie mole zmienia6 lokalizacji w okresie trwatoki 

projektu. Ponadto otrzymanego wyposaienia nie mo2na wykorzystywa6 w celach 

komercyjnych. 

5. Przyjmujqcy zobowiqzany jest do niezwtocznego informowania o wszelkich 

dostrze2onych brakach i uchybieniach powierzonego mienia. 

6. Na ka2de iqdanie Przekazujqcego Przyjmujqcy zobowiqzany jest do potwierdzenia 

stanu przekazanego w u2ytkowanie wyposaienia. 

§4. 

1. Protokot sporzqdzono w dwoch jednobrzmiqcych egzemplarzach, po jednym dla 

kaidej ze stron. 

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

tym Kodeksu cywilnego. 

3. Zmiany protokotu wymagajq formy pisemnej pod rygorem niewainoki. 

PRZ4 A UJACY 	 PRZYJMUJACY 

DY 
Wydziatu Ro 	i Promocj 

mgr Ann kowka 
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Zalqcznik 
do protokolu przekazania z dnia. 

Lp. Wyszczegolnienie 'lad WartotE brutto (zt) 

Pozostate Srodki trwate (konto 013) 

1.  Biurko dwu szufladowe 1 308,00 zt 

2.  Szafa aktowa Kujawiak 1 1 	, 413,00 zt 

3.  Regat Mazur 22 1 284,00 zt 

Pozostate wyposa2enie 

4.  St& swietlicowy MTB 80x80 1 137,00 it 

5.  Krzesto szkolne Gawet tapicerowany nr 6 3 351,00 zt 

RAZEM 1493,00 zt 

Dyre' t r 
Wydzialu Ro 	i Prom ocji 

mgr Ann 	kowka 



Fundusze 
Europejskie 
Program Regionalny 

(54Z.OwSZe. Unia Europejska 
Europeiski Fundusz Spoleczny 

Zatdcznik nr 6 do Wykazu oraz zasad 

przekazania i dalszego mebli z 
dn. 28 listopada 2017. 

PROTOKOL PRZEKAZANIA MIENIA 

	

Podpisany w dniu 	 w Puttusku pomigdzy 

Powiatem Puttuskim, reprezentowanym przez Zarzad Powiatu w Puftusku, w sktadzie: 

1) Jan Zalewski — Przewodniczacy Zarzqdu, 

2) Beata Joiwiak, 

3) Halina Zofia Banach, 

4) Matgorzata Kortowska 

5) Krzysztof Pierikos, 

zwanym dalej Przekazujacym 

a 

Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawta II w 5wierczach, ul. Puttuska 26A, 06-150 5wiercze 

reprezentowanym przez: 

1) Marzenq Kobrzyriskq - Dyrektora 

zwanym dalej Przyjmujgcym. 

Strony ustality, co nastqpuje: 

§1 	 

Przedmiotem przekazania jest wyposaienie okrelone w zataczniku do protokotu 

	

przekazania, wg stanu na 	  

§2.  

Strony potwierdzajg, 2e Przekazujgcy przekazuje a Przyjmujacy przyjmuje w nieodptatne 

u2ytkowanie wyposa2enie okreSlone w zataczniku do niniejszego protokotu. 

§3.  

1. Przyjmujacy zobowiazany jest do wykorzystania zakupionego wyposaienia zgodnie z 

zato2eniami projektu „Kreator Kariery — rozwOj doradztwa edukacyjno — zawodowego 

w powiecie puttuskim". 

2. Przyjmujgcy zobowiazany jest do dbatoSci oraz zachowania trwatoki celOw Projektu 

„Kreator Kariery — rozwoj doradztwa edukacyjno — zawodowego w powiecie 
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puttuskim" w okresie co najmniej 5 lat od dnia zakoriczenia jego realizacji, w zakresie 

w jakim dotyczq one przedmiotu przekazania, w szczeganoki zobowiqzuje siq do 

niepoddawania Projektu znaczqcym modyfikacjom tj. niepoddawania Projektu przez 

okres 5 lat od daty jego oficjalnego zakoriczenia, znaczqcej modyfikacji majqcej 

wptyw na charakter lub warunku realizacji projektu a takie powodujgcej uzyskanie 

nieuzasadnionej korzyki oraz znnianq charakteru wtasnoki nabytego mienia. 

3. Obowiqzkiem Przyjmujqcego jest utrzymanie przekazanego mienia w naleiytej 

sprawnoki, przy czym koszty eksploatacji i konserwacji, w tym napraw 

pogwarancyjnych, ponoszone bqdq ze grodkow wtasnych szkoty. 

4. Przekazany sprzqt i wyposaienie nie mote zmieniad Iokalizacji w okresie trwatoki 

projektu. Ponadto otrzymanego wyposaienia nie mozna wykorzystywad w celach 

komercyjnych. 

5. Przyjmujgcy zobowiqzany jest do niezwtocznego informowania o wszelkich 

dostrzeionych brakach i uchybieniach powierzonego mienia. 

6. Na kaZde iqdanie Przekazujqcego Przyjmujqcy zobowiqzany jest do potwierdzenia 

stanu przekazanego w uiytkowanie wyposaienia. 

§4. 

1. ProtokOt sporzqdzono w dwOch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dia 

kaidej ze stron. 

2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie majg odpowiednie przepisy prawa, w 

tym Kodeksu cywilnego. 

3. Zmiany protokotu wymagajq formy pisemnej pod rygorem niewainoki. 

PRZYJMUJACY 
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Zakicznik 
do protokolu przekazania z dnia. 

Lp. Wyszczegolnienie Iloge Wartote brutto (zi) 

Pozostate srodki trwate (konto 013) 

1.  Biurko dwu szufladowe 1 308,00 zt 

2.  Szafa aktowa Kujawiak 1 1 413,00 zt 

3.  Regal Mazur 22 1 284,00 zt 

Pozostate wyposa2enie 

4.  SW swietlicowy MTB 80x80 1 137,00 zt 

5.  Krzesto szkolne Gawet tapicerowany nr 6 3 351,00 zt 

RAZEM 1493,00 zt 

Dyrek 

	

Wydzialu Ro 	u i Promo: 

	

'nor Ann 	kowk 
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Zatgcznik nr 7 do Wykazu oraz zasad 

przekazania i dalszego u2ytkowania mebli z 

dn. 28 listopada 2017. 

PROTOKOL PRZEKAZANIA MIENIA 

Podpisany w dniu 	 w Puttusku pomiqdzy 

Powiatem Puttuskim, reprezentowanym przez Zarzqd Powiatu w Puttusku, w sktadzie: 

1) Jan Zalewski — Przewodniczacy Zarzqclu, 

2) Beata Joiwiak, 

3) Halina Zofia Banach, 

4) Matgorzata Kortowska 

5) Krzysztof Pienkos, 

zwanym dalej Przekazujacym 

a 

Publiczna Szkota Podstawowa w Zatorach, (byte Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Zatorach), ul. 

Jana Pawta II 69, 07-218 Zatory, reprezentowanym przez: 

1) 	 - Dyrektora 

zwanym dalej Przyjmujacym. 

Strony ustality, co nastqpuje: 

§1.  

Przedmiotem przekazania jest wyposaZenie okrelone w zataczniku do protokotu 

przekazania, wg stanu na 	  

§2.  

Strony potwierdzajq, 2e Przekazujacy przekazuje a Przyjmujqcy przyjmuje w nieodptatne 

u2ytkowanie wyposa2enie okrOone w zataczniku do niniejszego protokotu. 

§3.  

1. Przyjmujacy zobowigzany jest do wykorzystania zakupionego wyposa2enia zgodnie z 

zatoleniami projektu „Kreator Kariery — rozwoj doradztwa edukacyjno — zawodowego 

w powiecie puttuskinn". 

2. Przyjnnujacy zobowiazany jest do dbatoki oraz zachowania trwatoki celow Projektu 

„Kreator Kariery — rozwoj doradztwa edukacyjno — zawodowego w powiecie 



Fundusze 
Europejskie 
Program Regionalny 

ton4ZOWSZe. 
,erce PoIsk i  

Unia Europejska 
Europejski Fundusz Spoleczny 

puttuskim" w okresie co najmniej 5 lat od dnia zakoticzenia jego realizacji, w zakresie 

w jakim dotyczq one przedmiotu przekazania, w szczegolnoki zobowiqzuje siq do 

niepoddawania Projektu znaczqcym modyfikacjom tj. niepoddawania Projektu przez 

okres 5 lat od daty jego oficjalnego zakoriczenia, znaczqcej modyfikacji majqcej 

wptyw na charakter lub warunku realizacji projektu a tak2e powodujqcej uzyskanie 

nieuzasadnionej korzyki oraz zmiang charakteru wtasnogci nabytego mienia. 

3. Obowiqzkiem Przyjmujqcego jest utrzymanie przekazanego mienia w naleZytej 

sprawnoki, przy czym koszty eksploatacji i konserwacji, w tym napraw 

pogwarancyjnych, ponoszone bQdq ze srodkow wtasnych szkoty. 

4. Przekazany sprzqt i wyposa2enie nie mole zmienia6 Iokalizacji w okresie trwatoki 

projektu. Ponadto otrzymanego wyposaienia nie mo2na wykorzystywa6 w celach 

komercyjnych. 

5. Przyjmujqcy zobowiqzany jest do niezwtocznego informowania o wszelkich 

dostrzeionych brakach i uchybieniach powierzonego mienia. 

6. Na kaide Zqdanie Przekazujqcego Przyjmujqcy zobowiqzany jest do potwierdzenia 

stanu przekazanego w uiytkowanie wyposaienia. 

§4. 

1. Protokot sporzqdzono w dwoch jednobrzmiqcych egzemplarzach, po jednym dla 

kaidej ze stron. 

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

tym Kodeksu cywilnego. 

3. Zmiany protokolu wymagajq formy pisemnej pod rygorem niewainoki. 

P RZYJ M UJf%CY 

 

Dyr-., 
Wydzialu Ro 4  I 	Promocjf 

mgr  Ann4 kowka 
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Zalqcznik 
do protokolu przekazania z dnia 

Lp. INyszczegolnienie 11066 Wartoie brutto (z1) 

Pozostate 	rodki trwate (konto 013) 

1. Szafa aktowa Kujawiak 1 2 826,00 zt 

RAZEM 826,00 zt 
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Zatgcznik nr 8 do Wykazu oraz zasad 
przekazania i dalszego uzytkowania mebli z 

dn. 28 listopada 2017. 

PROTOKOt PRZEKAZANIA MIENIA 

Podpisany w dniu 	  r. w Puttusku pomiqdzy 

Powiatem Puttuskim, reprezentowanym przez Zarzqd Powiatu w Puttusku, w sktadzie: 

1) Jan Zalewski — Przewodniczqcy Zarzqdu, 

2) Beata Joiwiak, 

3) Halina Zofia Banach, 

4) Malgorzata Kortowska 

5) Krzysztof Pierikos, 

zwanym dalej Przekazujqcym 

a 

Zespotem Szkot im. B. Prusa w Puttusku, ul. M. Konopnickiej 9, 06-100 Puttusk, 

reprezentowanym przez: 

1) Dorotq Ortowskq - Dyrektora 

zwanym dalej Przyjmujqcym. 

Strony ustality, co nastqpuje: 

§1.  
Przedmiotem przekazania jest wyposa2enie okrelone w zatqczniku do protokotu 

przekazania, wg stanu na 	  
§2.  

Strony potwierdzajq, 2e Przekazujqcy przekazuje a Przyjnnujqcy przyjmuje w nieodptatne 

u2ytkowanie wyposa2enie okrOone w zatqczniku do niniejszego protokotu. 

§3. 

1. Przyjmujqcy zobowiqzany jest do wykorzystania zakupionego wyposaienia zgodnie z 

zato2eniami projektu „Kreator Kariery — rozwoj doradztwa edukacyjno — zawodowego 

w powiecie puttuskim". 

2. Przyjmujqcy zobowiqzany jest do dbatoki oraz zachowania trwatoki celow Projektu 

„Kreator Kariery — rozwoj doradztwa edukacyjno — zawodowego w powiecie 
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puttuskim" w okresie co najmniej 5 lat od dnia zakoriczenia jego realizacji, w zakresie 

w jakim dotyczq one przedmiotu przekazania, w szczegolnoki zobowiqzuje sib do 

niepoddawania Projektu znaczqcym modyfikacjom tj. niepoddawania Projektu przez 

okres 5 lat od daty jego oficjalnego zakoriczenia, znaczqcej modyfikacji majqcej 

wptyw na charakter lub warunku realizacji projektu a tak2e powodujqcej uzyskanie 

nieuzasadnionej korzyki oraz zmiang charakteru wiasnoki nabytego mienia. 

3. Obowiqzkiem Przyjmujqcego jest utrzymanie przekazanego mienia w nale2ytej 

sprawnoki, przy czym koszty eksploatacji i konserwacji, w tym napraw 

pogwarancyjnych, ponoszone bqdq ze srodkow wtasnych szkoty. 

4. Przekazany sprzqt i wyposa2enie nie mote zmienia6 Iokalizacji w okresie trwatoki 

projektu. Ponadto otrzymanego wyposa2enia nie mo2na wykorzystywa6 w celach 

komercyjnych. 

5. Przyjmujqcy zobowiqzany jest do niezwtocznego informowania o wszelkich 

dostrze2onych brakach i uchybieniach powierzonego mienia. 

6. Na ka2de 2qclanie Przekazujqcego Przyjmujqcy zobowiqzany jest do potwierdzenia 

stanu przekazanego w u2ytkowanie wyposa2enia. 

§4. 

1. Protokot sporzqdzono w dwoch jednobrzmiqcych egzemplarzach, po jednym dla 

kaidej ze stron. 

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

tym Kodeksu cywilnego. 

3. Zmiany protokotu wymagajq formy pisemnej pod rygorem niewa2noki. 

PRZEK ACV 	 PRZYJMUJACY 

Dyr 
Wydziatu Ro 	u i Promocji 

mgr Ann kowka 
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Zalqcznik 
do protokolu przekazania z dnia... 

Lp. Wyszczegolnienie !loge Wartoie brutto (8) 

Pozostate wyposaZenie 

1. Stot swietlicowy MTB 80x80 1 137,00 zt 

2. Krzesto szkolne Gawet tapicerowany nr 6 2 234,00 zt 

RAZEM 371,00 8 
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Zatqcznik nr 9 do Wykazu oraz zasad 
przekazania i dalszego uzytkowania mebli z 

dn. 28 listopada 2017. 

PROTOKOt. PRZEKAZANIA MIENIA 

Podpisany w dniu 	 w Puttusku pomiqdzy 

Powiatem Puttuskim, reprezentowanym przez Zarzqd Powiatu w Puttusku, w sktadzie: 

1) Jan Zalewski — Przewodniczqcy Zarzqdu, 

2) Beata Joiwiak, 

3) Halina Zofia Banach, 

4) Matgorzata Kortowska 

5) Krzysztof Pierikos, 

zwanym dalej Przekazujqcym 

a 

Zespotem Szkol Zawodowych m. J. Ruszkowskiego w Puttusku, Aleja Tysiqclecia 12, 06-100 

Puttusk, reprezentowanym przez: 

1) Jarostawa Druchniaka - Dyrektora 

zwanym dalej Przyjmujqcym. 

Strony ustality, co nastqpuje: 

§1.  

Przedmiotem przekazania jest wyposaienie okrOone w zatqczniku do protokotu 

przekazania, wg stanu na 	  

§2.  

Strony potwierdzajq, 2e Przekazujqcy przekazuje a Przyjmujqcy przyjmuje w nieodptatne 

u2ytkowanie wyposaienie okreSlone w zatqczniku do niniejszego protokotu. 

§3.  

1. Przyjmujqcy zobowiqzany jest do wykorzystania zakupionego wyposaienia zgodnie z 

zato2eniami projektu „Kreator Kariery — rozwoj doradztwa edukacyjno — zawodowego 

w powiecie puttuskim". 

2. Przyjmujqcy zobowiqzany jest do dbatoSci oraz zachowania trwatoSci celow Projektu 

„Kreator Kariery — rozwoj doradztwa edukacyjno — zawodowego w powiecie 
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puttuskim" w okresie co najmniej 5 lat od dnia zakoriczenia jego realizacji, w zakresie 

w jakim dotyczq one przedmiotu przekazania, w szczegolnoki zobowiqzuje siq do 

niepoddawania Projektu znaczqcym modyfikacjom tj. niepoddawania Projektu przez 

okres 5 lat od daty jego oficjalnego zakoriczenia, znaczqcej modyfikacji majqcej 

wptyw na charakter lub warunku realizacji projektu a takie powodujqcej uzyskanie 

nieuzasadnionej korzyki oraz zmianq charakteru wtasnoki nabytego mienia. 

3. Obowiqzkiem Przyjmujqcego jest utrzymanie przekazanego mienia w nale2ytej 

sprawnoki, przy czym koszty eksploatacji i konserwacji, w tym napraw 

pogwarancyjnych, ponoszone bgclq ze srodkow wtasnych szkoty. 

4. Przekazany sprzqt i wyposaZenie nie mole zmieniad Iokalizacji w okresie trwatoki 

projektu. Ponadto otrzymanego wyposaienia nie mo2na wykorzystywad w celach 

komercyjnych. 

5. Przyjmujqcy zobowiqzany jest do niezwtocznego informowania o wszelkich 

dostrze2onych brakach i uchybieniach powierzonego mienia. 

6. Na kaide 2qclanie Przekazujqcego Przyjmujqcy zobowiqzany jest do potwierdzenia 

stanu przekazanego w uZytkowanie wyposaienia. 

§4. 

1. ProtokOt sporzqdzono w dwoch jednobrzmiqcych egzemplarzach, po jednym dla 

ka2dej ze stron. 

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

tym Kodeksu cywilnego. 

3. Zmiany protokotu wymagajq formy pisemnej pod rygorem niewainoki. 

PRZYJ M UJACY 

 

Dyr 
Wydzialu Ro 

mgr Ann 

r 
i Promocji 

kenvka 
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Zalqcznik 
do protokolu przekazania z 
dnia 

Lp. Wyszczegolnienie I1® 	c Wartot4 brutto 

Pozostate srodki trwate (konto 013) 

1.  Biurko dwu szufladowe 1 308,00 zt 

2.  Szafa aktowa Kujawiak 1 1 413,00 zt 

3.  Regat Mazur 22 1 284,00 zt 

Pozostate wyposaienie 

4.  &tot swietlicowy MTB 80x80 1 137,00 zt 

5.  Krzesto szkolne Gawet tapicerowany nr 6 3 351,00 zt 

RAZEM 1 493,00 8 

Dytor 

	

Wydzialu Ro 	u i Promocji 

	

mgr An 	akowka 
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