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Nr  311 Oa/  
Zarzgclu Powiatu w Puttusku 

z dnia 	45  01421;-2  

(WZOR PROTOKOLU) 

PROTOKOt PRZEKAZANIA MIENIA 

Podpisany w dniu 	  2019r. w Puttusku pomiqdzy 

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

1. 	  

2. 	  

Zwanym dalej Przekazujqcym 

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

1) Barbarg Meredyk - Dyrektora 

zwanym dalej Przyjmujqcym. 

Strony ustality, co nastgpuje: 

§1. 

Przedmiotem przekazania s nastqpu qce materiaty dydaktyczne: 

LP NAZWA 
JEDN. 

MIARY 
ILOk 

Cena 

jednostkowa 

brutto zt 

Wartogd 
 

brutto zt 
 

Pozostate grodki trwate (Konto 977) 

1.  

Zestaw sktadajqcy sig z dwoch ksigZek: 

1. „MATURA 2019 VADEMECUM Geografia zakres rozszerzony" J. 

Stasiak, Z. Zaniewicz Wydawnictwo OPERON) 

2.Testy i zadania maturalne z geografii („MATURA 2019 Testy i ar-

kusze z odpowiedziami. Geografia zakres rozszerzony" D. Plan-

dowska, Z. Zaniewicz, J. Siembida Wydawnictwo OPERON) 

Zestaw 30 88,00 2640,00 

2.  Atlas geograficzny (poziom rozszerzony) Szt. 30 43,00 1290,00 

3.  
„Geografia fizyczna Swiata" J. Makowski, Wydawnictwo Naukowe 

PWN 
Szt. 20 50,00 1000,00 

„MATURA 2019 VADEMECUM Fizyka zakres rozszerzony" I. Chet 

minska, L. Falandysz Wydawnictwo OPERON 
Szt. Szt. 20 60,00 1200,00 

5. 

„Repetytorium dla uczni6w liceow i technik6w. Poziom podsta-

wowy i rozszerzony. Podrqcznik do Azyka angielskiego" M. Rosin- 

ska, L. Edwards Wydawnictwo Macmillan Polska Sp. z o.o. 

Szt. 20 67,20 1344,00 

Razem [zt] 7474,00 

§2. 

Strony potwierdzajq, Ze Przekazujqcy przekazuje a Przyjmujqcy przyjmuje w nieodptatne 

uzytkowanie materiaty dydaktyczne okrelone w §1. 



•Zatewski Beata J 

• 

• 

g
Fundusze 
Europejskie 
Program Reg,onalny 

Rzeczpospolita 
Polska (4)4zowsze. Unia Europejska 

Europe,sko Fundusz Sooleczny 

§3. 

1. Przyjmujqcy zobowiqzany jest do wykorzystania zakupionych materiatow dydaktycznych 

zgodnie z zalo2eniami projektu „Podniesienie kompetencji kluczowych oraz umiejqtnoki 

z geografii i fizyki u uczniow LO Skargi". 

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

„Podniesienie kompetencji kluczowych oraz umiejqtnoki z geografii i fizyki u uczniow LO 

Skargi" 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 wplyw na charakter lub 

warunku realizacji projektu a tak2e powodujqcej uzyskanie nieuzasadnionej korzyki oraz 

zmiang charakteru wlasnoki nabytego mienia. 

3. Obowiqzkiem Przyjmujqcego jest utrzymanie przekazanego mienia w nale2ytej 

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

ponoszone [NO ze Srodkow wtasnych szkoty. 

4. Przekazane material)/ dydaktyczne nie mogq zmienia6 lokalizacji w okresie trwatoki 

projektu. Ponadto otrzymanego wyposa2enia nie mo2na wykorzystywae w celach 

komercyjnych. 

5. Przyjmujqcy zobowiqzany jest do niezwtocznego informowania o wszelkich dostrze2onych 

brakach i uchybieniach powierzonego mienia. 

6. Na ka2cle 2qclanie Przekazujqcego Przyjmujqcy zobowiqzany jest do potwierdzenia stanu 

przekazanego w u2ytkowanie wyposa2enia dydaktycznych. 

§4. 

1. Protokot sporzqdzono w dwoch jednobrzmiqcych egzemplarzach, po jednym dla ka2dej 

ze stron. 

2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie majq odpowiednie przepisy prawa. 

3. Zmiany protokotu wymagajq formy pisemnej pod rygorem niewa2noki. 
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