UCHWAŁA NR VI-287/2020
ZARZĄDU POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 16 września 2020 r.
w sprawie upoważnienia dyrektorów szkół do bezterminowego użyczania sprzętu
informatycznego uczniom w ramach realizacji Modułu IV programu „Pomoc osobom
niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych
wywołanych chorobami zakaźnymi” przyjętego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych
Na podstawie art. 32 ust. 1, art. 33 oraz art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku
o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 920) oraz art. 98 ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1145 z późn. zm.) Zarząd
Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:
§1
Upoważnia się dyrektorów niżej wymienionych jednostek systemu oświaty do bezterminowego
użyczania sprzętu na rzecz uczniów mających problemy z porozumiewaniem się za pomocą
mowy jako narzędzie wspomagające komunikację alternatywną, wykorzystywanego do celów
związanych z realizowaną przez placówkę działalnością dydaktyczną oraz pomoc
w komunikowaniu się z otoczeniem:
1) Zespołu Szkół Specjalnych w Wołominie – Panią Monikę Kisielińską;
2) Szkoły Podstawowej Specjalnej im. M. Konopnickiej w Radzyminie – Panią Annę
Woźniak;
3) Zespołu Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Ostrówku – Panią Agnieszkę
Pytkowską.
§2
Wzór umowy użyczenia stanowi załącznik do Uchwały.
§3
Wykonanie uchwały powierza się dyrektorom jednostek systemu oświaty o których mowa
w § 1.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

/-/ Adam Lubiak

Załącznik do Uchwały
Zarządu Powiatu Wołomińskiego
nr VI-287/2020 z dnia 16 września 2020 r

Umowa bezterminowego użyczenia

Zawarta w dniu..............................................., pomiędzy
Powiatem Wołomińskim z siedzibą w przy ul. Prądzyńskiego 3, reprezentowanym na
podstawie Uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego nr ……………….. z dnia
………………………2020 r. przez ……………………………………………… – Dyrektora
……………………………………, zwanym dalej Użyczającym
a
……………………………………………..………………………………..……………….
(dane rodzica ucznia szkoły)

zwanym dalej „Biorącym w Używanie”
o następującej treści:
§1
1. Użyczający nieodpłatnie użycza Biorącemu w Używanie sprzęt: (nazwa sprzętu)
...................................................................................................... o numerze seryjnym
.............................................. wraz z oprogramowaniem …………………………. oraz
wszelkie prawa z tego wynikające zaś Biorący w Używanie nieodpłatnie przyjmuje ww. sprzęt
oraz wynikające z niego prawa nabywa z chwilą zawarcia niniejszej umowy.
2. Sprzęt jest użyczany bezterminowo, w ramach realizacji Modułu IV programu „Pomoc
osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych
wywołanych chorobami zakaźnymi” przyjętego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych.
§2
Obie strony umowy oświadczają, że przekazany sprzęt, o którym mowa w §1, jest sprawny
i ma sprawne wszystkie urządzenia stanowiące oprzyrządowanie.
§3
1. Użyczający użycza Biorącemu w Używanie sprzęt:
a) nieodpłatnie na czas nieokreślony,
b) z przeznaczeniem do użytkowania przez ucznia/uczennicę ………………………….
c) z wykorzystaniem do celów związanych z realizowaną przez placówkę działalnością
dydaktyczną, oraz jako narzędzie do komunikowania się z otoczeniem.
§4
1. Biorący w Użyczenie potwierdza odbiór sprzętu wraz z oprzyrządowaniem.
2. Biorący w Użyczenie zobowiązany jest do:

a) użytkowania zakupionych urządzeń zgodnie z przeznaczeniem;
b) dokonywania na własny koszt konserwacji i napraw powstałych z winy użytkownika
przekazanego urządzenia;
c) nie odstępowania w żadnej formie (w szczególności w drodze sprzedaży, dzierżawy,
użyczenia, darowizny) przekazanego urządzenia innym osobom, niż wymienione w § 3
ust. 1 pkt c) przez okres 3 lat od dnia podpisania niniejszej umowy – odstąpienie innym
osobom urządzeń w tym okresie wymaga zgody Dyrektora Szkoły wyrażonej na piśmie;
d) umożliwienia Dyrektorowi Szkoły w każdym czasie przeprowadzenia kontroli w zakresie
realizacji niniejszej umowy w okresie 3 lat od dnia podpisania umowy.
§5
1. W razie powstania uszkodzenia niewynikającego z winy użytkownika przez okres
24 miesięcy, Biorący w używanie ma prawo do skorzystania z gwarancji. W związku z tym
powinien niezwłocznie przekazać sprzęt Dyrektorowi Szkoły wraz ze zgłoszeniem
uszkodzenia.
2. W przypadku trwałego uszkodzenia lub zniszczenia Biorący w Używanie zobowiązany jest
do poinformowania Dyrektora Szkoły wraz z okazaniem urządzenia, a w przypadku
kradzieży do okazania stosownego zgłoszenia na Policji.
§6
We wszystkich sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego.
§7
Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
§8
Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym
egzemplarzu dla każdej ze stron.

Biorący w Używanie

Użyczający

