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Zatqcznik nr 2 do Uchwaty nr 	0142013  

Zarzqdu Powiatu w Puttusku z dnia  2C 03 02013,  

ZASADY PRZEKAZANIA ORAZ PROTOKOL PRZEKAZANIA DLA PUBLICZNEGO 

GIMNAZJUM NR 3 IM. KSIcDZA BISKUPA ANDRZEJA NOSKOWSKIEGO W PULTUSKU, 

UL. NEW BRITAIN 1, 06-100 PUtTUSK 

Podpisany w dniu 	  2018r. 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 3 im. Ksigdza Biskupa Andrzeja Noskowskiego w Puttusku, ul. New 

Britain 1, 06-100 Puttusk„ reprezentowanym przez: 

1) Krzysztofa tachmariskiego - Dyrektora 

zwanym dalej Przyjnnujqcym. 

Strony ustality, co nastqpuje: 

§1.  

Przedmiotem przekazania jest wyposa2enie dydaktyczne okrelone w zatqczniku do protokotu 

przekazania, wg stanu na 	  

§2.  

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

u2ytkowanie wyposa2enie dydaktyczne okrelone w zatqczniku do niniejszego protokotu. 

§3.  

7. Przyjmujqcy zobowiqzany jest do wykorzystania zakupionego dydaktycznego zgodnie 

z zato2eniami projektu „Kreator Kariery — rozwoj doradztwa edukacyjno 

zawodowego w powiecie puttuskim". 

8. 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 zakoficzenia 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 wtasnoki nabytego mienia. 

9. Obowiqzkiem Przyjmujqcego jest utrzymanie przekazanego mienia w naleiytej 

sprawnoki, przy czym koszty eksploatacji i konserwacji ponoszone bqdq ze grodkow 

wtasnych szkoty. 

10. Przekazane wyposa2enie nie mote zmienia6 Iokalizacji w okresie trwatoki projektu. 

Ponadto otrzymanego wyposa2enia nie mozna wykorzystywa6 w celach komercyjnych. 

11. Przyjmujqcy zobowiqzany jest do niezwtocznego informowania o wszelkich 

dostrze2onych brakach i uchybieniach powierzonego mienia. 

12. Na ka2de 2qdanie Przekazujqcego Przyjmujqcy zobowiqzany jest do potwierdzenia 

stanu przekazanego w uzytkowanie wyposa2enia. 

§4. 

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

ze stron. 

5. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie majq odpowiednie przepisy prawa, 

w tym Kodeksu cywilnego. 

Zmiany protokotu wymagajq formy pisemnej pod rygorem niewa2noki. 

PR AZUJACY 	 PRZYJMUJACY 

• 
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Zatqcznik do protokotu przekazania 
z dnia 	2018r. 

Zestawienie wyposaienia dia Publicznego Gimnazjum Nr 3 im. Ksigdza Biskupa Andrzeja 

Noskowskiego w Pultusku, ul. New Britain 1, 06-100 Pultusk, 

Materials d dakt czne 

Wyszczegolnienie llog6 
Cena jednostkowa 

brutto (zt) 

Wartok brutto (zt) 

1. Gra Cashflow 5 szt. 255,00 1275,00 

• 

• 
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