
Uchwała nr 19/2021 

Zarządu Powiatu Ciechanowskiego 

z dnia 1 lutego 2021 

 

zmieniająca uchwałę nr 203/2020 Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z dnia 28 grudnia 2020 

roku w sprawie zagospodarowania składników majątku ruchomego Powiatu Ciechanowskiego 

zakupionych w ramach projektu pn. „eIntegracja – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 

w Powiecie Ciechanowskim”. 

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r. 

(Dz.U. z 2020 r. poz. 920) oraz Uchwała nr 200/2020 Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z dnia 

21 grudnia 2020 r. w sprawie zasad gospodarowania składnikami majątku ruchomego Powiatu 

Ciechanowskiego Zarząd Powiatu Ciechanowskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

W uchwale nr 203/2020 Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z dnia 28 grudnia 2020 roku 

w sprawie zagospodarowania składników majątku ruchomego Powiatu Ciechanowskiego 

zakupionych w ramach projektu pn. „eIntegracja – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 

w Powiecie Ciechanowskim” §1 otrzymuje brzmienie: 

„ 1. Postanawia się przekazać nieodpłatnie, w formie darowizny zestawy komputerowe 

z oprogramowaniem, zakupione w ramach projektu pn. „eIntegracja – Przeciwdziałanie 

wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Ciechanowskim”, stanowiące własność Powiatu 

Ciechanowskiego, na rzecz uczestników projektu, zgodnie z protokołem Komisji powołanej 

Zarządzeniem Nr 94/2020 Starosty Powiatu Ciechanowskiego z dnia 22 grudnia 2020 r., 

stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały, w celu dalszego przeciwdziałania wykluczeniu 

cyfrowemu.  

2. W przypadku śmierci uczestnika projektu, darowiznę opisaną w ust. 1 może otrzymać osoba, 

która do czasu śmierci uczestnika pozostawała we wspólnym pożyciu z uczestnikiem projektu 

lub we wspólnym gospodarstwie domowym i będąca w posiadaniu sprzętu komputerowego 

oraz stosownych dokumentów potwierdzających zgon uczestnika projektu. 



3. Czynności określonej w ust. 2 dokonuje się na wniosek osoby, która chce otrzymać sprzęt 

po zmarłym uczestniku projektu.  

4. Wnioski osób, które udokumentują fakt zgonu uczestnika projektu, który miał miejsce przed 

1 lipca 2019 roku, podlegają odrzuceniu.” 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Członkowie Zarządu: 

/-/ Joanna Potocka – Rak – Starosta Ciechanowski  

/-/ Stanisław Kęsik – Wicestarosta Ciechanowski  

/-/ Adama Krzemiński                                            

/-/ Stefan Żbikowski                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


