
ZARZADZENIE NR 53/2016
WOJTA GMINY OSTROWEK

z dnia 30 wrzesnia 2016 r.

w sprawie ustalenia wysokosci oplat oraz okrcslenia wzorow umow zawicranych w celu
korzystania z innych pomicszczcn w szkolach i placowkach oswiatowych, dla ktorych organem

prowadz^cym jest Gmina Ostrowek

Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorza_dzie gminnym
(Dz. U, z 2016 r. poz. 446) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce
komunalnej (Dz. U. z 2016r. poz. 573, poz 960) zarzajdza siq, co nast^puje:

§ 1. 1. Wysokosc oplat za korzystanie z pomieszczen w szkolach i placowkach oswiatowych
prowadzonych przcz Gmine, Ostrowek okrcsla zila_cznik nr 1 do niniejszego zarzadzenia.

2. Czas korzystania z obiektu okresla SJQ w pelnych godzinach zegarowych i liczy si<; od zaje_cia
obiektu przez organizatora do jego opuszczenia.

§ 2. Okresla sie, wzory umow najmu i uzyczenia, zawieranych w celu korzystania z sal
gimnastycznych, sal lekcyjnych i innych pomieszczen, stanowia^ce zata^cznik nr 2 i nr 3 do niniejszego
zarzadzenia;

§ 3. Wykonanie zarzadzenia powierza sie_ Dyrektorom szkol podstawowych, gimnazjum i
przedszkola, dla ktorych organem prowadza_cym jest Gmina Ostrowek.

§ 4. Zarza^dzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.
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/atqcznik Nr ] do Zarzqdzenia Nr 53/2016

Wqjta Gminy Ostrowek

z dnia 30 wrzesnia 2016 r.

Nazwa obiektu
Sale lekcyjne, przedszkolne
Sala gimnastyczna duza
Sala gimnastyczna mala
Pozostale pomieszczenia

Wysokosc stawki netto
I2,20zt/godz
24,39 zt/godz.
16,26 zl/godz.
6,2 1 zl / m2

Turek
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Zala^cznik Nr 2 do Zarz^dzenia Nr 53/2016

Wojta Gminy Ostrowek

z dnia 30 wrzesnia 2016 r.

WZOR UMOWY NAJMU

Umowa Nr o odplatnc korzystanie z

Zawarta w dniu w pomiqdzy : Gminq. Ostrowek, zwana^ dalej
"Wynajmujqcyirr'reprezenlowana^ przcz Dyrektora a

upowaznionym do podpisania umowy, zamieszkalym/ z siedziba^ w
ul nr

domu numer dowodu osobistego/numer w Krajowym Rejestrze S^dowym lub
innym rejestrzc PESEL NIP

zwanym dalej "Najemca/1 o nast^puj^cej tresci :

§ 1. Wynajmujqcy oswiadcza, ze dziala w imieniu Gminy Ostrowek - z upowaznienia Wojta Gminy
Ostrowek wydanego w dniu - wlasciciela

§ 2. Wynajmuja^cy oddaje najemcy do uzywania wraz z
wyposazeniem, z przeznaczeniem na

§ 3. Umowa zostaje zawarta na okrcs od dnia do dnia w nastQpuja.ce dni lygodnia
, w godz. od do godz

§ 4. Kazdej stronie przysluguje prawo rozwia^zania umowy za wypowiedzeniem ze skutkiem na
ostatni dzieri miesi^ca nastQpujqcego po miesi^cu, w ktorym doreczyla drugiej stronie wypowiedzenie w
formie pisemnej pod rygorcm niewaznosci.

§ 5. W przypadku wystejmja^cych zakloceri ladu i porzqdku lub powstania szkod, Wynajmuja_cemu
sluzy prawo rozwia^zania umowy ze skutkiem natychmiastowym.

§6. 1. Najemca zobowia^zany jest do zaptaty Wynajmuja^ccmu najmu za w/w okres w wysokosci
(slownie: )

zlotych okreslonej zgodnie z Zarz^dzeniem Nr 53/2016 Wojta Gminy Ostrowek z dnia 30.09.2016 roku

>w sprawie ustalenia wysokosci oplat oraz okreslenia wzorow umow zawieranych w celu korzystania z
innych pomieszczen w szkolach i placowkach oswiatowych, dla ktorych organem prowadza.cym jest
Gmina Ostrowek.

2. Wysokosc stawki moze wzrosna.c w przypadku zmiany w/w. zarza^dzenia przez Wojta Gminy
Ostrowek.

3. Zaptatq nalezy uiscic w cia_gu dni, od dnia wystawienia faktury na rachunck
Nr lub gotowka^ w Kasie
Urz^du Gminy w Ostrowku.

4. Za dzieh zaplaty uwazany bqdzie dzien potwierdzenia dowodu wplaty przez bank, pocztq lub KasQ
Urz^du Gminy.

5. Za kazdy dzien zwtoki naliczane be^da. odsetki ustawowe.

§7.1. Najemcy nic wolno bez zgody Wynajmuja_cego oddawac sali do korzyslania innym
podmiotom.
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2. Najemca zobowi^zany jesl do przcstrzegania ogolnych zasad blip, przepisow przeciwpozarowych i
sanitarnych, a takze regulaminow i instrukcji dotyczqcych przedmiotu najmu oraz ponosi pehia,
odpowiedzialnosc za prawidfowc i bezpieczne korzystanie z sail.

§ 8. 1. Najemca bicrze pema, odpowiedzialnosc materially za wyrzqdzone szkody, zniszczony sprzqt
lub uszkodzcnia sali powstale podczas korzystania z pomieszczeii szkolnych.

2. W przypadku, gdy Najemca^ jest grupa osob osob fizycznych o nieustalonym statusie prawnym,
odpowiedzialnosc tych osob jest solidarna.

§ 9. Zmiana ninicjszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorcm niewaznosci.

§ 10. Ewentualne spory powstate w zwia_zku z zawarciem i wykonaniem niniejszcj umowy Strony
poddadz^ rozstrzygni^ciu wlasciwego , ze wzgl^du na siedzibQ Wynajmuja^cego, sa^du powszechnego.

§ l l .Umow^ sporz^dzono w trzech jednobrzmia^cych egzemplarzach 2 egzemplarze dla
Wynajmuja^cego oraz 1 egzemplarz dla Najcmcy.

Najemca wyraza zgode^ na przetwarzanie danych osobowych w celach zwiqzanych z umowij.
Zainteresowanemu przysluguje prawo wglqdu do swoich danych osobowych, ich poprawiania i
kontroli przetwarzania.

Wynajmujqcy: Najemca:

Rysziird Turek
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Zah\cznik Nr 3 do Zarza^dzenia Nr 53/2016

Wojta Gminy Ostrowek

z dnia 30 wrzesnia 2016 r.

WZOR UMOWY UZYCZENIA
UMOWA UZYCZENIA

zawarta w dnia pomie_dzy Szkol^ z
siedzibq. w rcprezentowanym przcz : Dyrektora szkoly

zwanym
Uzyczajacym,a
zamieszkarym dowod
osobisty telefon kontaktowy

zwanym Biorqcym do uzywania

§ 1. Uzyczaja^cy udoste_pnia w cclu

w
dni tygodnia od godz do godz.

§ 2. Biora.cy do uzywania zobowiajzuje sie, do utrzymania obecnego stanu techniczncgo
wykorzystywanych pomieszczeh, pozostawienia tadu i porz^dku.

§ 3. Biora^cy do uzywania ponosi calkowita, odpowiedzialnosc za swoje bezpieczenstwo w trakcic
korzystania z pomieszczeh szkolnych oraz ponosi odpowiedzialnosc materialnq. za szkody wynikle w
trakcie korzystania z pomieszczen.

§ 4. Biora^cy do uzywania zobowia^zuje sie. do ponoszenia odpowicdzialnosci za szkody wobec osob
trzecich wynikle w czasie korzystania przez nie z przedmiotu umowy.

§ 5. W przypadku organizowania przez szkolQ imprez lub uroczystosci szkolnych udostQpnienie
pomieszczen szkolnych zostaje zawieszone. Uzyczaja^cy w porozumieniu z Biora^cym do uzywania ustala
inny termin udoste^pnienia wyzej okreslonych pomieszczen.

§ 6. Umowa zostaje zawarta na okres od do

§ 7. Umowa moze bye rozwia_zana:

1. w kazdym czasie na mocy zgodnego oswiadczenia stron

2. przez Uzyczaja.cego ze skutkiem natychmiastowym w przypadku niedotrzymania waninkow
niniejszej umowy i nie przestrzegania Regulaminu korzystania z pomieszczeh szkolnych.

§ 8. W przypadku rozwiajzania umowy Biora^cy do uzywania zobowia_zany jest zdac przedmiot
uzyczenia w stanie nie pogorszonym w terminie okreslonym przez Uzyczajq_cego.

§ 9. Biora_cy zobowia^zuje SIQ do przestrzegania Regulaminu korzystania z pomieszczeh szkolnych
szkot prowadzonych przez Gmin^ Ostrowek

§ 10. Wszelkie zmiany i uzupelnicnia umowy dla swojej waznosci wymagaja^ formy pisemnej w
postaci ancksu pod rygorem niewaznosci.

§ 1 1 . W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mice
przepisy kodeksu cywilnego.

§ 12. UmowQ sporza^dza siQ w 2 jednobrziniqcych cgzemplarzach po 1 dla kazdej ze stron.
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