
ZARZĄDZENIE NR 0050.120.2020 
BURMISTRZA MIASTA ZAMBRÓW 

z dnia 7 grudnia 2020 r. 

w sprawie darowizny sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, zakupionego w ramach 
projektu pn. "Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu w Zambrowie" w ramach Programu Operacyjnego 

Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 oraz stanowiącego własność Miasta Zambrów, na rzecz 
uczestników projektu, po zakończeniu trwałości projektu. 

Na podstawie  art. 30 ust. 2 pkt. 3 i art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.1) ) zarządzam, co następuje:  

§ 1. Postanawia się przekazać, w formie darowizny, sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem, 
zakupiony w ramach projektu pn. „Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu w Zambrowie”, 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Oś Priorytetowa VIII „Społeczeństwo informacyjne – 
zwiększanie innowacyjności gospodarki”, Działanie 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – 
eInclusion”, oraz stanowiący własność Miasta Zambrów, na rzecz uczestników projektu, po zakończeniu 
trwałości projektu. 

§ 2. Przekazanie zestawów komputerowych, a tym samym przeniesienie ich własności na poczet 
Obdarowanego, nastąpi na podstawie umowy darowizny. Wzór umowy darowizny stanowi Załącznik nr 1 do 
niniejszego Zarządzenia. 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Rozwoju Gospodarczego – 
koordynatorowi projektu. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

   

Burmistrz Miasta 
 
 

Kazimierz Dąbrowski 

 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 1378. 
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UMOWA DAROWIZNY  

NR … 
 

zawarta w Zambrowie w dniu …………………….. pomiędzy: 
Miastem Zambrów z siedzibą w Zambrowie przy ul. Fabrycznej 3, zwaną dalej „Darczyńcą”, 
reprezentowaną przez: 
Kazimierza Dąbrowskiego – Burmistrza Miasta Zambrów  
a  
Panią/Panem …………………….………..……………… zamieszkałym w Zambrowie 
przy ul. ……………………………………………, PESEL …….……………, zwanym dalej 
„Obdarowanym”. 

 
§1 

Niniejsza umowa została zawarta z uwagi na wygaśnięcie z dniem 31.12.2020 r. umowy 
użyczenia zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem i dostępu do sieci Internet, 
zwaną dalej umową użyczenia, zawartą w związku z realizacją projektu pn. „Zapobieganie 
wykluczeniu cyfrowemu w Zambrowie” współfinansowanego przez Unię Europejską 
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Oś Priorytetowa VIII „Społeczeństwo 
informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki”, Działanie 8.3 „Przeciwdziałanie 
wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”, zwanego dalej projektem. 
 

§2 
1. Darczyńca oświadcza, że jest właścicielem zestawu komputerowego 

……………………………….. o numerze seryjnym ………………….……………….  
2. Darczyńca oświadcza, że wskazany w §2 ust. 1 przedmiot umowy jest wolny od praw 

osób trzecich, że nie toczy się żadne postępowanie, z udziałem tego przedmiotu 
oraz że nie stanowi przedmiotu zabezpieczenia.  
 

§3 
1. Darczyńca oświadcza, że w związku z zakończeniem okresu trwałości projektu, daruje 

Obdarowanemu określony w §2 ust. 1 przedmiot umowy. 
2. Obdarowany oświadcza, że darowiznę przyjmuje.   

 

Załącznik do zarządzenia Nr 0050.120.2020

Burmistrza Miasta Zambrów

z dnia 7 grudnia 2020 r.
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3. Wartość początkowa darowanego zestawu komputerowego wynosi: ……………… zł 
brutto (wartość mniejsza niż 4902,00 zł brutto), co zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 3 ustawy 
z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. 2019 poz. 1813 
z późn. zm.) oznacza, iż nie podlega opodatkowaniu w stosunku do Obdarowanego 
zaliczanego do III grupy podatkowej.  

4. Strony zgodnie oświadczają, że Obdarowany jest w posiadaniu przedmiotu darowizny, 
a jego wydanie Obdarowanemu odbyło się po podpisaniu umowy użyczenia w ramach 
projektu pn. „Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu w Zambrowie”, w dniu 
podpisania protokołu przekazania zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem 
oraz podłączenia komputera do sieci Internet. 

5. Strony zgodnie oświadczają, że z chwilą zawarcia umowy darowizny, 
na Obdarowanego przechodzą wszelkie korzyści i ciężary wynikające z otrzymanej 
darowizny, jak również niebezpieczeństwo jej utraty lub zniszczenia. 

6. Obdarowany oświadcza, że znany jest mu stan techniczny i poziom zużycia przedmiotu 
darowizny oraz że w związku z tym nie będzie zgłaszał w stosunku do Darczyńcy 
jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu. 

7. Obdarowany oświadcza, iż znany jest mu fakt, że od dnia 01.01.2021 r. Darczyńca 
nie będzie świadczył względem Obdarowanego usługi bezpłatnego dostępu do sieci 
Internet oraz usługi opieki serwisowej sprzętu komputerowego. 

 
§4 

Wszelkie zmiany umowy winny nastąpić za zgodą stron w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

 
§5 

1. W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową  zastosowanie  znajdą  przepisy  
kodeksu cywilnego. 

2. Ewentualne spory powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy rozstrzygane będą 
przez sąd powszechny właściwy dla Miasta Zambrów. 

 
§6 

Umowa wchodzi w życie z dniem 01.01.2021 r., tj. od dnia kolejnego następującego po dniu, 
w którym nastąpiło wygaśnięcie zawartej umowy użyczenia. 

 
§7 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, 
jeden egz. dla Darczyńcy i jeden egz. dla Obdarowanego. 
 
 
 DARCZYŃCA OBDAROWANY 

 
 
 
 …………………………….  ……………………………. 
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