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z dn ia... 	ivneA.,& .2084 

PROTOKOL PRZEKAZANIA MIENIA 

Podpisany w dniu 	 2018r. 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 Pierikos, 

zwanym dalej Przekazujqcym 

a 

Liceum Ogolnoksztatcqcym im. Piotra Skargi w Puttusku, reprezentowanym przez: 

1) Barbarq Meredyk - Dyrektora 

zwanym dalej Przyjmujqcym. 

Strony ustality, co nastwuje: 

§1.  

Przedmiotem przekazania jest wyposa2enie i materiaty dydaktyczne okrOone w zatqczniku 

do protokotu przekazania, wg stanu na 	2018r. 

§2.  

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

uzytkowanie wyposa2enie i materiaty dydaktyczne okrOone w zatqczniku do niniejszego 

protokotu. 

§3.  

1. Przyjmujqcy zobowiqzany jest do wykorzystania zakupionego wyposa2enia i 

materiatow dydaktycznych zgodnie z zato2eniami projektu „Akademia Sukcesu w LO 

Skargi w Puttusku". 

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

„Akademia Sukcesu w LO Skargi w Puttusku" 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, 
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znaczqcej modyfikacji majqcej wptyw na charakter lub warunku realizacji projektu a 

tak2e 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 bqdq ze srodkow wtasnych szkoty. 

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

projektu. Ponadto otrzymanego wyposa2enia nie mozna wykorzystywa6 w celach 

komercyjnych. 

5. Przyjmujqcy zobowiqzany jest do niezwtocznego informowania o wszelkich 

dostrzeionych brakach i uchybieniach powierzonego mienia. 

6. Na ka2de 24danie Przekazujqcego Przyjmujqcy zobowiqzany jest do potwierdzenia 

stanu przekazanego w uzytkowanie wyposa2enia i materiatow dydaktycznych. 

§4. 

1. Protokot sporzqdzono w dmich 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 niewa2noki. 

PRZYJMUJACY 
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ZaNcznik 
do protokolu przekazania z dnia 	20 I8r. 

Pracowania biologiczna: 

L.p. Wyszczegolnienie llot4 Wartok 
brutto (zt) 

Pozostate Srodki trwate (konto 013) 

1.  Szkielet jaszczurki 1 szt. 252,15 

2.  Szkielet gotqbia 1 szt. 289,05 

3.  Szkielet krolika 1 szt. 467,40 

4.  Szkielet wq2a 1 szt. 289,05 

Razem 1297,65 

Pozosta e wyposa2enie 

5.  tapa imak do probowek 6 szt. 36,90 

6.  Statyw na probowki 6 szt. 144,00 

7.  Preparaty mikroskopowe- zoologia 1 szt. 79,00 

8.  Sudan III (r-r alkohol. 1%) 100 ml 1 szt. 29,52 

Razem 289,42 

OgOtem pracowania biologiczna — 1 587,07 zt 

Pracownia chemiczna: 

L.p. Wyszczegolnienie lloiE Wartoge 
brutto (e) 

Pozostate srodki trwate (Konto 013) 

1.  Rurki szklane rO2nych ksztattOw 6 kpl. 1124,22 

2.  Ptyta pleksi 6 szt. 4059,00 

3.  Dygestorium PRO- II wersja podstawowa 1 szt. 4250,00 

Razem 9433,22 

Pozostate wyposa2enie 

4.  Parownica porcelanowa z wylewem 200 ml 6 szt. 78,00 

5.  Rozdzielacz gruszkowy 6 szt. 240,00 

6.  Woda- plansza 1 szt. 41,00 

Razem 359,00 

Ogotem pracownia chemiczna -9 792,22 zt. 

D aor 
Wydzialu R4 oju i Promocji 

mgr A rL WakOwka 
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