
ZARZĄDZENIE NR 288A/2020 
BURMISTRZA MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI 

z dnia 14 grudnia 2020 r.

w sprawie: określenia zasad przekazania składników majątku trwałego stanowiącego 
własność Miasta Maków Mazowiecki uczestnikom projektu pn.: „Przeciwdziałanie 
wykluczeniu cyfrowemu w mieście Maków Mazowiecki” współfinansowanego ze środków 
Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowanego w 
ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Oś 
priorytetowa 8. - Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki, 
Działanie 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elncłusion” po zakończeniu 
trwałości projektu

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.)

zarządzam, co następuje: 

§1.

Ustalam zasady przekazania składników majątku trwałego stanowiącego własność Miasta 
Maków Mazowiecki uczestnikom projektu pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w 
mieście Maków Mazowiecki” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowanego w ramach Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Oś priorytetowa 8. - Społeczeństwo 
informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 „Przeciwdziałanie 
wykluczeniu cyfrowemu - elncłusion”, po zakończeniu trwałości projektu, w brzmieniu 
załącznika do zarządzenia.

§2.

Wykonanie czynności związanych z przekazaniem składników majątku trwałego nastąpi 
w terminie do 31 grudnia 2020 roku.

§3.

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Rozwoju Gospodarczego, 
Pozyskiwania Fundusz}’ Zewnętrznych, Promocji i Sportu.

§4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Załącznik 

do Zarządzenia Nr 288A/2020 

Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki 

z dnia 14 grudnia 2020 r.                                                                                                

 

 

Zasady przekazania składników majątku trwałego stanowiącego własność Miasta Maków 

Mazowiecki  uczestnikom projektu pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w 

mieście Maków Mazowiecki” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowanego w ramach Programu 

Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013,  Oś priorytetowa 8. – Społeczeństwo 

informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 „Przeciwdziałanie 

wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”,  po zakończeniu trwałości projektu 

 

 

§ 1. 

 

Niniejsze Zasady obowiązują wyłącznie w odniesieniu do składników majątku stanowiącego 

własność Miasta Maków Mazowiecki przekazanego, na podstawie umów użyczenia 

uczestnikom projektu pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Maków 

Mazowiecki” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna 

Gospodarka 2007-2013,  Oś priorytetowa 8. – Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie 

innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – 

eInclusion” 

 

§ 2. 

 

Określenia użyte w Zasadach oznaczają: 

1. Jednostka – Urząd Miejski w Makowie Mazowieckim; 

2. Projekt – Projekt pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Maków 

Mazowiecki” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna 

Gospodarka 2007-2013,  Oś priorytetowa 8. – Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie 

innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – 

eInclusion”; 

3. Beneficjent projektu – Miasto Maków Mazowiecki; 

4. Uczestnik projektu/Beneficjent ostateczny – mieszkańcy Miasta Maków Mazowiecki  

biorący udział w projekcie, z którymi zawarto umowy użyczenia; 

5. Majątek trwały/sprzęt komputerowy – sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem 

użyczony Beneficjentom ostatecznym na podstawie umowy użyczenia; 

6. Oświadczenie uczestnika projektu - oświadczenia woli uczestnika projektu w sprawie 

wyrażenia zgody na otrzymanie na własność sprzętu komputerowego użyczonego w ramach 

projektu pn: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Maków Mazowiecki”, po 

zakończeniu okresu trwałości; 

7. Umowa przekazania – umowa nieodpłatnego przekazania sprzętu komputerowego 

uczestnikowi projektu. 

 

 



§3.

Beneficjent projektu może dokonać nieodpłatnego przekazania składnika majątku trwałego 
ruchomego nabytego w ramach projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w 
mieście Maków Mazowiecki” na rzecz uczestnika projektu, z którym posiadał zawartą 
umowę użyczenia.

§4.

1. Podstawę do nieodpłatnego przekazania sprzętu komputerowego stanowi oświadczenie 
woli uczestnika projektu w sprawie wyrażenia zgody na otrzymanie na własność sprzętu 
komputerowego użyczonego w ramach projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu 
cyfrowemu w mieście Maków Mazowiecki”, po zakończeniu okresu trwałości.
2. Nieodpłatne przekazanie sprzętu komputerowego nastąpi na podstawie umowy 
przekazania, której wzór stanowi załącznik nr 1 do zasad oraz protokołu przekazania, którego 
wzór stanowi załącznik nr 2 do zasad.
3. Dla potrzeb ewidencji księgowej zostanie sporządzony i podpisany dokument PT zgodnie z 
zasadami ewidencjonowania majątku trwałego stanowiącego własność Miasta Maków 
Mazowiecki, obowiązującymi w Urzędzie Miejskim w Makowie Mazowieckim.
4. Podpisanie umowy przekazania zestawu komputerowego wiąże się z przeniesieniem prawa 
własności na rzecz Uczestnika Projektu/Beneficjenta ostatecznego.
5. Dokument PT, umowa przekazania wraz z protokołem przekazania, o którym mowa w ust.
2, stanowi podstawę do wyksięgowania z ewidencji księgowej Urzędu Miejskiego w 
Makowie Mazowieckim składnika majątku trwałego zgodnie z zasadami ewidencjonowania 
majątku trwałego stanowiącego własność Miasta Maków Mazowiecki, obowiązującymi w 
Urzędzie Miejskim w Makowie Mazowieckim.

§5.

1. W przypadku braku oświadczenia uczestnika projektu, osoby wyznaczone przez 
Burmistrza Miasta dokonają odbioru zestawu komputerowego od uczestnika projektu lub w 
przypadku braku kontaktu z uczestnikiem, z miejsca w którym zestaw się znajduje, w 
terminie uniemożliwiającym bezumowne korzystanie z zestawu komputerowego tj. do 31 
grudnia 2020 roku.
2. Dokonanie odbioru zestawu komputerowego zostaje potwierdzone protokołem odbioru 
podpisanym przez przedstawicieli Beneficjenta projektu i w miarę możliwości przez 
Uczestnika projektu.
3. Dalsze czynności związane z zagospodarowaniem odebranych, zgodnie z ust. 1 i 2 
zestawów komputerowych będą podjęte przez Burmistrza Miasta zgodnie z zasadami 
ewidencjonowania majątku trwałego stanowiącego własność Miasta Maków Mazowiecki 
obowiązującymi w Urzędzie Miejskim w Makowie Mazowieckim.



Załącznik nr 1 
do zasad przekazania składników majątku trwałego 

stanowiącego własność Miasta Maków Mazowiecki 
uczestnikom projektu pn. 

„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 
w mieście Maków Mazowiecki”

WZÓR UMOWA PRZEKAZANIA NR.................

zawarta w Mąko wie Mazowieckim w dniu...................... r. pomiędzy:
Miastem Maków Mazowiecki, ul. Stanisława Moniuszki 6, 06-200 Maków Mazowiecki, 
zwaną dalej „Przekazującym”, reprezentowaną przez: Pana Burmistrza Miasta Tadeusza Ciak 
a
Panią/Panem................................................................................................................................
zamieszkałą/ym...........................................................................................................................
Pesel...................................................................................zwaną/ym dalej „Przyjmującym”
w sprawie nieodpłatnego przekazania sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem 
zakupionego w ramach projektu pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście 
Maków Mazowiecki” na rzecz uczestników projektu.

§1 .

Niniejsza umowa została zawarta z uwagi na wygaśnięcie z dniem 30 września 2020 roku 
umowy użyczenia sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i aktywnym dostępem 
do Internetu, zwaną dalej umową użyczenia, zawartą w związku z realizacją projektu pn: 
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Maków Mazowiecki" 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 
2007-2013, Oś priorytetowa 8. - Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności 
gospodarki. Działanie 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion”

§2 .

1. Przekazujący oświadcza, iż jest właścicielem sprzętu komputerowego wraz 
z oprogramowaniem zgodnie z załączonym do umowy protokołem przekazania.
2. Przekazujący oświadcza, że opisany w ust. 1 przedmiot umowy wolny jest od praw osób 
trzecich, że nie toczy się żadne postępowanie, którego byłby przedmiotem, a także, że nie 
stanowi przedmiotu zabezpieczenia.

§3.

1. Przekazujący oświadcza, że przekazuje nieodpłatnie na własność Przyjmującemu określony 
w § 2 ust. 1 przedmiot umowy, a Przyjmujący oświadcza, że przyjmuje przedmiot umowy.
2. Koszty związane z przyjęciem przedmiotu umowy pokrywa Przyjmujący.
3. Wartość przedmiotu umowy wynosi mniej niż 4902,00 zł, co zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt. 3 
ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2019 r., poz. 
1813), nie podlega opodatkowaniu.
4. Wydanie przedmiotu umowy nastąpiło na podstawie umowy użyczenia w projekcie pn.: 
„ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Maków Mazowiecki ” w dniu podpisania 
protokołu przekazania sprzętu komputerowego.



5. Przyjmujący oświadcza, że zapoznał się i znany jest mu stan techniczny i zużycia 
przedmiotu umowy oraz, że w związku z tym nie będzie zgłaszał w stosunku do 
Przekazującego jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.
6. Przyjmujący oświadcza, że został poinformowany, iż od dnia 1 października 2020 roku 
Przekazujący nie będzie świadczył usługi darmowego dostępu do Internetu oraz obsługi 
informatycznej w razie wystąpienia awarii sprzętu.
7. Przyjmujący oświadcza, że określony w §2 ust. 1 przedmiot umowy będzie 
wykorzystywany na cele dotychczasowe określone zasadami projektu pn.: „Przeciwdziałanie 
wykluczeniu cyfrowemu w mieście Maków Mazowiecki".

§4.

Przyjmujący oświadcza, że znany jest mu fakt, że treść niniejszej umowy, a w szczególności 
jej przedmiot, wartość przedmiotu przekazania i jej warunki stanowią informację publiczną 
w rozumieniu art. 1 ust.l ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji 
publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1429 ze zm.), która podlega udostępnieniu w trybie 
przedmiotowej ustawy.

§5.

Ewentualne spory mogące wystąpić w związku z realizacją umowy będzie rozpatrywać sąd 
powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Przekazującego.

§6.

Zmiany umowy pod rygorem nieważności mogą nastąpić wyłącznie w formie pisemnej.

§7.

Niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.

§8.

Umowa spisana została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 
Przekazującego i dla Przyjmującego.

PRZYJMUJĄCY PRZEKAZUJĄCY


