
Zarz~dzenie Nr 12/2020 

W6jta Gminy Socbocin 


z dnia 2 marca 2020 roku 


w sprawie instrukcji okreslaj~cej zasady i tryb korzystania oraz ustalenia wysokosci 

oplat 1:a wynajem lokalu u:iytkowego - swietlicy wiejskiej w miejscowosci Koloz~b, 


gmina Sochocin. 


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz~dzie gminnym 

(t.j. Oz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz z Uchwalq Rady Gminy Sochocin 

Nr XIVIl17/2020 z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie zasad korzystania z gminnych 

obiekt6w uzytecznosci publicznej, zarz~dza siy co nastypuje: 

§1 

Przyjmuje si y Instrukcjy okreslajqcq zasady i tryb korzystania ze swietlicy wiejskiej 

w mleJscowosci Koloz~b, gmina Sochocin - stanowi~cq Zal~cznik Nr 1 do niniejszego 

Zarzqdzenia. 

§2 

Ustala siy wysokosc czynszu najmu za wynajem lokalu uzytkowego - swietlicy wiejskiej 

w miejscowosci Kolozqb, byd~cej w uzyczeniu Gminy Sochocin - wedlug stawek 

okreslonych w Zalqczniku Nr 2. 

§3 

Traci moe Zarzqdzenie Nr 29/2015 W6jta Gminy Sochocin z dnia 21 kwietnia 2015 roku 

w sprawie wprowadzenia regulaminu oraz okreslenia wysokosci oplat za wynajem swietlicy 

wiejskiej w Kolozybiu, gm. Sochocin i wzor6w druk6w dotycz~cych wynajmu swietlic. 

§5 

Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania. 

SPRAWDZONO POD WZGL~DeM 


FORMALNO·PRAWNYM 
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Zaf~cznik Nr 1 
do zarzqdzenia Nr 12/2020 

W6jta Gminy Sochocin 
z dnia 2 marca 2020 r. 

INSTR1UKCJA OKRESLAJi\CA ZASADY I TRYB KORZYSTANIA ZE SWIETLICY 

WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOSCI KOLOZAB, GMINA SOCHOCIN. 


Rozdzial I 

POSTANOWIENIA OGOLNE 

1. 	 Gmina Sochocin posiada tytUf prawny do korzystania ze swietlicy. 
2. 	 Swietlica wiejskajest miejscem prowadzenia zorganizowanych inicjatyw lokalnych. 
3. 	 Dziahlnosc swietlicy wiejskiej ma na celu integracjy srodowiska lokalnego, Inlcjowanie 

ak~ywnosci mieszkanc6w dziahjqcych na rzecz lokalnej spofecznosci, prowadzenie 
dziafalnosci kulturalno-oswiatowej, sportowej i rekreacyjnej. 

4. 	 Swietlica wiejska SfUZY w szczeg6lnosci: 
a) rozwojowi dziatalnosci kulturalnej adresowanej do r6Znych grup wiekowych, 
b) promowaniu sportu na wsi, podejmowaniu dziafan rekreacyjnych, 
c) organizacji kurs6w i szkoleli, zebrall , spotkan, uroczystosci dla mieszkallc6w wsi, 
d) popularyzacji amatorskich form artystycznych, 
e) organ izacj i spotkall soHysa i rady soleckiej z organ izacjami i srodowiskam i 

lokalnymi, 
f) organ izacj i spotkan lokalnych organ izacj i dziafajq.cych na teren ie wsi np. K6f 

Gospodyn Wiejskich , Ochotniczych Strazy Pozarnych, gminnych klub6w sportowych, 
g) organizacji uroczystosci rodzinnych, imprez okolicznosciowych dla mieszkaIlC6w 

i os6b nie bydqcych mieszkancami gminy Sochocin, 

h) promocji WSI I gminy. 


5. 	 Korzystanie ze swietlicy wiejskiej jest mozliwe jedynie w zakresie zgodnym 
z ieh przeznaczaniem oraz po akceptacji treSci niniejszej instrukcji. 

Rozdzial II 

ZARZi\DZANIE MAJi\ TKIEM SWIETLICY WIEJSKIEJ 

I. 	 Dzialalnosc swietlicy wiejskiej nadzoruje W6jt Gminy Sochocin na podstawie przepis6w 
ustawy 0 samorzq.dzie gminnym i innych przepis6w szczeg6lnych. 

2. 	 Administratorem obiektu swietlicy wiejskiej jest Gmina Sochocin. 
3. 	 Biezqce zarzqdzanie sw ietlicq nalezy do opiekuna swietlicy wskazanego przez W6jta. 
4. 	 Opiekun swietlicy przed objyciem funkcji zapoznaje siy z instrukcjq na dzien objycia funkcji 

opiekllna. 
5. 	 Klucze do swietlicy Sq w posiadaniu : opiekllna swietlicy oraz Urzydu Gminy Sochocin. 
6. 	 Do obowiqzk6w opiekllna swietlicy nalezy w szczeg6lnosci: 

a) 	 lltrzymywanie stalego kontaktu w zakresie funkcjonowania z Urzydem Gminy 
Sochocin, w kt6rym do kontaktow wyznacza si y pracownika zatrudnionego na 
stanowisku Kierownika Wydziafu Administracji i Edukacji, 

b) 	 dbanie 0 czystosc obiektu i przyleglego terenu oraz zapewnienie bezpiecznego 
korzystania ze swietlicy, 

c) dbanie 0 urz<jdzenia i sprzyt znajduj<jcy siy w swietlicy ina przylegfym terenie, 



d) 	 udostypnieniu obiektu mieszkallcom zgodnie z rejestrem wynajmu - (Zaf~cznik Nr 5 
i 6) na zebrania i spotkania wiejskie oraz imprezy i uroczystosci okolicznosciowe, 

e) 	 wsp6lorganizowanie imprez srodowiskowych, 
f) 	 prowadzeniu rejestru korzystania ze swietlicy. w porozumieniu z pracownikiem 

Urzydu Gminy Sochocin, zatrudnionym na stanowisku Kierownika Wydzialu 
Administracji i Edukacji, 

g) 	 dbalosc 0 wlasciwe gospodarowanie mediami (energia, opal, woda, nieczystosci 
pfynne), ogrzewan ie obiektu, 

h) 	 zglaszanie wyznaczonemu pracownikowi Urzydu Gminy usterek, awarii, potrzeb 
dotycz~cych opalu, srodk6w czystosci itp. oraz szk6d wyr~dzonych przez 
najemc6w. 

7. 	 Opiekun swietlicy ponosi odpowiedzialnosc materialn~ za powierzony sprzyt i urzqdzenia, 
stanowiqce wyposazenie swietlicy. 

8. 	 Za kazdorazowe przekazanie oraz odbi6r swietlicy odpowiedzialny jest opiekun swietlicy. 
9. 	 Opiekun wydaje klucze po przedstawieniu przez najemcy dowodu wplaty za najem 

na konto Gminy Sochocin oraz posiadanej Ulllowy najmu. 
10. 	Uzytkownicy swietlicy wiejskiej Sq zobowiqzani do: 

a) przestrzegania przepis6w BHP i ppoz. oraz wskaz6wek opiekuna swietlicy, 
b) zachowan ia porzqdku i czystosc i, 
c) poszanowania mienia publicznego, 
d) kulturalnego zachowania. 

11. 	Gmina Sochocin nie ponosi odpowiedzialnosci za przedmioty osobiste i wartoSciowe 
pozostawione na terenie swietlicy. 

12. 	Osoby, kt6re niszczq urzqdzenia lub wyposazenie w swietlicy wiejskiej lub na terenie 
przyleglym, ponoszq odpowiedzialnosc materialnq za wyrzqdzone szkody. 

Rozdzial HI 

UDOSTF;PNIANIE SWIETLICY I WVPOSAZENIA 

I. Gmina udostypnia nieodplatnie swietlicy wiejskq 
Gminy, organizacjom spolecznym dzialajqcym 
i stowarzyszeniom z terenu Gminy Sochocin. 

wszystkim je
na terenie 

dnostkom organlzacYJnym 
Gminy oraz solectwom 

2. Nieodplatnie udostypnia siy swietlicy wiejskq dla: 
I) 	 dzieci i uczni6w przedszkolnych, szk61 podstawowych, prowadzonych przez gminy; 
2) 	 organizacji nie zaliczanych do sektora finans6w publicznych i niedzialajqcych 

w celu osi~gniycia zysku, kt6re wspomagajq proces edukacyjny dzieci 
i mlodzieZy lub realizujqce programy profilaktyczne; 

3) organizator6w imprez zleconych przez gminy lub odbywajqcych siy pod patron em 
W6jta Gminy Sochocin; 

4) organizator6w imprez chalytatywnych lub patriotycznych uzgodnionych 
z W6jtem Gminy Sochocin. 

5) organizator6w realizuj~cych zadania w ramach um6w 0 partnerstwie i wsp6lpracy 
zawartych z gm inq; 

6) stowarzyszeIl dzialajqcych na terenie Gminy Sochocin tj. Ochotnicze Strate Potarne, 
Kola Gospodyn Wiejskich itp.; 

7) organizacji os6b niepelnosprawnych. 
3. 	 W przypadku nieodplatnego udostypniania swietlicy, wniosek skierowany do W6jta Gminy 

Sochocin - (Zalqcznik Nr 1 do lnstrukcji), nalezy zlozyc do opiekuna swietlicy. 
4. 	 Na zlozony wniosek nie bydzie zawierana umowa. Wnioskodawca otrzyma informacjy 

zwrotn~ na pislllie 0 wyrazeniu / nie wyrazeniu zgody na bezplatne udostypnienie. 
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5. 	 W przypadku nieodplatnego udostypnienia rezerwacjy prowadzi opiekun swietlicy Urz~du 
Gminy w porozumieniu z Kierownikiem Wydziafu Administracji i Edukacji . 

6. 	 Wynajmuj~cy nieodpfatnie swietlict( winien zwr6cic jq w stanie nienaruszonym. 

Rozdzial IV 

ZASADY KORZYSTANlA ZE SWIETLICY 

1. 	 Swietlica wiejska udostt(pnianajest wyl~cznie osobom pdnoletnim. 
2. 	 Dzieci i niepeinoletnia mlodziez mog~ korzystac ze swietlic w obecnosci 

i pod nadzorem osoby pelnoletniej. 
3. 	 Korzystanie ze swietlicy wiejskiej wymaga wczdniejszego uzgodnienia z opiekunem 

swietlicy. 
4. 	 Osoba, kt6rej udostt(pniono swietlict( odpowiada za bezpieczenstwo os6b korzystajqcych 

z obiektu w trakcie udostypn ienia. 
5. 	 Za (!wentualne uszkodzenia odpowiada osoba korzystajqca ze swietlicy. Powinna ona usunqc 

pO\~stafe szkody w tenninie wskazanym przez opiekuna swietlicy lub przedstawiciela Urzt(du 
Gm iny Sochocin. 

6. 	 W swietlicy wiejskiej obowi~zuje bezwzglydny zakaz palenia tytoniu. 

1200
7. 	 Godziny otwarcia swietlicy ustala siy od do 2000

, dostosowujqC do potrzeb mieszkat1c6w 
i ewentualnych stafych za.i~c prowadzonych dla dzieci, miodziezy i dorosfych oraz zgodnie 

ze zgtoszonym zapotrzebowaniem. 
8. 	 Poza przypadkami wskazanymi \V niniejszej instrukcji swietlica jest udostt(pniana odplatnie, na 

podstawie umowy najmu wedlug stawek okreslonych w zatqczniku nr 2 do zarz~dzenia W6jta 
Gminy Sochocin. 

9. 	 Czynsz za najem swietlicy wnosi siy przed rozpoczyciem najmu. 
Najemca uiszcza optatt( rezerwacji w termlnle 5 dni po podpisanill umowy 
najmll, pozostale 50 % czynszu 5 dni przed rozpoczt(ciem najmu. 

10. 	W celu wynajt(cia swietlicy nalezy: 
a) wypdnic wniosek stanowiqcy zaiqcznik nr I do Instrllkcji, 
b) wniosek nalezy zlozyc w Urzt(dzie Gminy w term III Ie nie poznleJszym 

niz 14 dni przed planowanym wynajt(ciem; w szczeg61nych przypadkach mozliwejest 
skrocenie powyzszego tenninu, 

c) 	 zawrzec umow~ z Gminq Sochocin okreslajqcq szczeg6iowe zasady wynajmu 
wg wzoru stanowiqcego zalqcznik nr 2 do Instrukcji , 

d) 	 dokonac wplaty na konto Urzt(du Gminy Sochocin czynszu z tytUfU najmu swietlicy 
przed planowanym wydarzeniem, 

e) 	 zglosic sit( do opiekuna swietlicy w celu przejt(cia wynajt(tego obiektu 
i sporz~dzenia protokolu zdawczo - odbiorczego stanowi~cego zalqcznik nr 3 
do Instrukcj i w zakresie wynajt(cia obiektu i odbioru kluczy. 

II. 	Z chwilq przekazania kluczy odpowiedzialnosc za bezpieczenstwo porzqdek 
w ~;wietlicy wiejskiej oraz w jej bezposrednim otoczeniu ciqzy na Najemcy. 

12. 	Najemca we wiasnym zakresie przygotowuje pomieszczenia do swoich potrzeb 
(w tym sprzqtanie) oraz bezposrednio po realizacji przedsit(wzit(cia porzqdkuje uzytkowane 
pomieszczenia oraz teren przynalezny do swietlicy. 

13. 	Przy kazdorazowym przekazaniu swietlicy wiejskiej (odptatnie lub nieodplatnie) 
opi'ekun swietlicy wraz z osob~ na rzecz, ktorej nastypuje przekazanie sprawdzajq stan 
pOl1lieszczen, urzqdzell , wyposazenia. 

14. 	Najemca po zakollczeniu najmu, najp6:Z:niej nastt(pnego dnia sporzqdza protok6t 
zdawczo - odbiorczy z opiekunem swietlicy. kt6ry jest przekazywany do Urzt(du 
Gminy Sochocin . 

15. 	W przypadku szk6d w mieniu, po dokonaniu wyceny przez komisjy 
wywacZOllq przez W6jta Gminy, Najelllca ponosi pdne koszty powstalej szkody. 
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16. W 	 przypadku prowadzenia negocjacji dotyczqcej wysokosci wyrzqdzonych szk6d, 
Najemca posiada prawo wykonania naprawy we wtasnym zakresie, za zgodq 
i w wyznaczonym termlnle wskazanym przez W6jta Gminy lub uregulowania koszt6w 
naprawy w terminie 3 dni od oszacowania strat. 

Rozdzial VI 

POST ANOWIENIA KONCOWE 

I . 	 Zabrania siy wchodzenia na teren obiektu w godzinach pracy swietlicy osobom nietrzezwym 
lub pod wplywem srodkow odurzajqcych . 

2. 	 Wyposazenie swiet1icy nie moze bye przywtaszczone przez uczestnik6w ani wynoszone poza 

teren swietl icy. 
3. 	 Opiekun swietlicy prowadzi rejestr wynajmu odptatnego/nieodptatnego swietlicy wiejskiej 

w miejscowosci Kotozqb. 



Zal~cznik Nr 1 
do Instrukcji 

(imiy i nazwisko/nazwa finny) 

(adres zamieszkania) 

(tekfon kontaktowy) 

W6jt Gminy Sochocin 

Wniosek 

Zwracarn sit( z prosbq 0 odpfatny/nieodpfatny wynajern swietlicy wiejskiej w rnleJscowosci 

Koloz,!b. 

1. W dniuldniach: doba (y) I godzina (y), w jakich rna sit( odbywac wynajem: 

2. Organizator: ..... .. ...... ... ....... ............... ... ...... ............................................ ........ .................. . 


3. Osoba odpowiedzialna (pelnoletnia) za utrzymanie porz~dku i bezpieczenstwa 

(imiy i nazwisko) (nr. dowodu osobistego) (podpis) 

4. eel wynajycia swietlicy - ... . ............ .. ... . .... . ......... . .................. ... ........... ....... .. 


5. lednoczesnie oswiadczarn, ze 

a) zapozna!emllarn siy z obowiqzujqcym Regulaminem korzystania ze swietlicy wiejskiej 

w Kolozybiu zgodnie z uchwalq ill XIV98/2020 Rady Gminy Sochocin 

z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z plac6w 

zabaw, si!owni zewnytrznych oraz obiekt6w sportowych stanowi'!cych w!asnosc 

Gminy Soc hoc in i Instrukcj,! okreslaj,!c,! zasady i tryb korzystania ze swietlicy 

wiejskiej w miejscowosci Koloz,!b, gmina Sochocin. 

b) wbowi,!zujt( siy do przestrzegania przepis6w sanitamych i ppoz. w czasie trwania 
naJmu. 

(data zlozenia wniosku) (podpis wnioskodawcy) 

Potwierdzam mozliwosc I brak mozliwosci* wynaj~cia swietlicy 

(data) (podpis opiekuna swietJicy) 

Zatwierdzenie 

(data i podpis) (osoba upowatniona) 2+ 



1. Admin ;stratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Sochocin (dalej: ,.ADMINISTRA TOR" 

lub "ADO"), z siedzibq: ul. Guzikarzy 9,09-110 Sochocin, gnlinaCwsochocin.pl. 
2. 	 Administrator wyznaczyl lnspektora Ochrony Danych, z kt6rym mozna sitr skontaktowae 

pod adresem mailowym: iod(W,sochoci n.p l. 

3. 	 PanilPana dane osobowe b((dq przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e (zadanie realizowane 

w interesie publicznym lub w ramach sprawowania wladzy publicznej) Rozporzqdzen.ia PE i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwi~zku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 9S/461WE, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie gminnym oraz 

ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. 0 ochronie przeciwpozarowej w celu wynajmu swietlicy wiejskiej. 

4. 	 Odbiorcami danych osobowych mogq bye podmioty, kt6re na podstawie stosownych um6w 

podpisanych z ADO przetwarzajq dane osobowe. Dane mogq bye przekazane do Narodowego 
Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 

5. 	 Dane osobowe b((dq przechowywane przez okres niezb((dny do realizacji celu, w kt6rym 

Sq przetwarzane, oraz czas okreslony przez przepisy powszechnie obowiqzujqcego prawalokres 

wygasnitrcia roszczen zwiqzanych z realizacjq celu przetwarzan.ia danych osobowych. 

6. 	 Osoba, kt6rej dane dotyczq ma prawo do iqdania od administratora dosttrpu do danych osobowych, 

ich sprostowania, usuni((cia, ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzan.ia, a taue prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego wlasciwego w sprawach 

ochrony danych osobowych (Prezesa Urz((du Ochrony Danych Osobowych), ul. Stawki 2, 

00-193 Warszawa. 

7. 	 Podanie danych osobowychjest niezb((dne do zawarcia umowy 0 najem swietlicy wiejskiej. 

Ja, ........... . .... . ... . .. .. . .. .. ... . . . ... . . ... .. oswiadczam, ze zapoznatern/am si(( z informacjq 

dot. przetwarzania danych osobowych przez Gmin(( Sochocin. 

data i podpis wnioskodawcy 

* - niepotrzebne skreslic 

~ 


http:przetwarzan.ia
http:przetwarzan.ia
http:Rozporzqdzen.ia
http:iod(W,sochocin.pl
http:gnlinaCwsochocin.pl


Zahtcznik Nr 2 
do Instrukcji 

Umowa najmu Nr..... . 

Zawarta \v dniu .................... w ................................................ pomiydzy: 


Gmin~ Socbocin z siedzib~ przy ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin, 


reprezentowanq przez Agnieszk~ Orzepows~ ]{jerownika Wydzialu Administracji 


i Edukacji dzialajqq na podstawie pelnomocnictwa nr....z dnia ..... 


zwanq dalej Wynajmuj~cym 


a 


...................... .. ........................ , zamieszkalym w .......................................... . 


ulica.................... .. ................... , legitymujqcym siy ......................................... . 


selia ......... , nr........................... . , wydany przez .............................................. . 


dnia.......................... . ..... . .... PESEL ..................................NIP ............ '" ., ..... . 


zwanym w dalszej czysci umowy Najemc~. 


§ 1 

1. 	 Wynajmujqcy oddaje, a Najemca przyjmuje w najem swietlicy wiejskq w miejscowosci 

Koloz:lb zgodnie ze zlozonym wnioskiem 0 wynajem swietlicy w celu organizacji 

2. 	 Wniosek 0 wynajem swietlicy stanowi zalqcznik do umowy. 

3. 	 Przygotowywanie i podawanie posilk6w w wynajmowanym obiekcie pozostaje w gestii 

Najemcy. 

4. 	 Wynajmujqcy nie ponosi odpowiedzialnosci za zagrozenia wynikajqce z faktu 

przygotowania i podawania posilk6w. 

5. 	 Najemca oswiadcza, ze zapoznal siy z obowiqzujqcym Regulaminem korzystania 

ze swietlicy wiejskiej w Koloz([biu zgodnie z uchwalq NR XllI98/2019 Rady Gminy 

Sochocin z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania 

z placow zabaw, silowni zewnytrznych oraz obiekt6w sportowych stanowiqcych wlasnosc 

Gminy Sochocin i Instrukcjq okreslajqq zasady i tryb korzystania ze swietlicy wiejskiej 

~ 




w 	 gmma Sochocin oraz zobowi,"!zuje si(( do 

w/w 

§2 

1. 	 Najemca moze lokal do dekoracja wnt(trza 

estetyki budynku), naglosnienia. 

2. 	 Spos6b przystosowania lokalu do potrzeb vvymaga zgody 

3. 	 Najemca Wynajrnujqcego nie moze celu, na jaki lokal 

4. 	 Najemca oswiadcza, ze zapoznal z obowiqzuje'tcymi przepisarni ppoz. 

do ich prLestrzegania. 

§3 

Urnowa zawarta na czas okIeslony .................. godz......... .. 

do .............. . 

§4 

. ................................ . 


.......................................................................................... ), 


z Zarz<:!-dzeniern Nr 12/2020 W6jta Grniny Sochocin z dnia 2 rnarca 2020 r. 

przejt(cia lokalu od Wynajmuj,"!cego na numer rachunku Gminy 

w :Sl)cnoclrue 60 8241 10190100 19642001 0005 lub w kasie tytufem: 

za najem 	 w Kolozqb. 

1. uisci naleznosc za 	 w wysokOSCI ' 

2. 	 zobowiqzuje na ww rachunek kwoty z przedruzenia 

terrninu najrnu zgodnie z LGnqlvLll nr 3 do Instmkcji oraz nr 2 do w\v 

W terrninie 3 dni. 

§5 

L wruesiema naleznOSCI. 0 kt6rej mowa w jest okazanie 

dowodu wplaty i przedlozenia 


V!WUIQ. dowodu wlliatv do niniejszej 


Najemca wnOSI na rzecz kaucjy w 400,00 zl (slownie: 

zlotych). kt6ra lll110\VY 

zdeponowana u osoby w Urzydzie urnowy. 

Wniesiona kaucja stano wi dla Wynajrnujqcego ewentualnych 

roszczen. 

5. Wniesiona kaucja zwrotowi po podpisaniu bezusterkowego protokoru zdawczo 

odbiorczego, w 3 dni. 



6. Wynajrnujqcy rna prawo do potrqcenia z wniesionej kaucji wszelkich roszczen w tyrn 

opiaty za przedluzenie terminu najrnu. 

7. 	 W przypadku gdy szkody przewyzsZ4 wartosc kaucji, Najernca zobowiqzany jest pokryc 

je do 100% rzeczywistej wartosci. 

§6 

Najernca ponosi odpowiedzialnose za wyposaz:enie znajduj'lce si« w swietlicy oraz 

bezpieczenstwo osob bior<tCych udzial w uroczystosci. 

§7 

Wszelkie zmiany urnowy rnusZ4 bye dokonane w formie pisemnej pod rygorern niewaZnosci . 

§8 

Najernca nie rna prawa podnajrnowania przedrniotu najrnu osoborn trzecirn bez uzyskania 

zgody Wynajrnuj'lcego. 

§9 

Po zakonczeniu najrnu Najernca zobowiqzuje si<t do ZWTOtU lokalu bez dodatkowych wezwan 

w stanie, jaki istnial w dniu przejycia w terminie okreSlonym w §3 niniejszej umowy. 

§1O 
Za ka.zdy dzien zwIoki w oddaniu przedrniotu najrnu naliczana b«dzie kara urnowna 

w wysokosci 100% kwoty nalemosci okreslonej w §4 pkt. 1 liczona od dnia urnownego 

przekazania swietlicy przez Najerncy Wynajrnuj'leernu. 

§11 

1. 	 Najemca ponosi odpowiedzialnose za zniszczenia mienia, w tyrn za dzialanie os6b 

trzecich, jesli w wyniku ieh dzialania powstaly szkody rnaterialne. 

2. 	 Najernca jest zobowiqzany do naprawienia szkod i uzupelnierua brakow w wyposaz:eniu 

(tzn. danego elernentu kornpletu, b'ldz calego kornpletu 0 takich samych lub podobnych 

parametrach utytkowych i kolorystycznych). 

3. 	 Koszty rernontow j napraw pornieszczen oraz sprz«tu powstale w czasie trwania najrnu 

ponosi Najernca. 

4. 	 W przypadku niewywi'tZania siy z zapisow zawartych w ust. 2 3 rna zastosowanie 

§ 5 ust. 6 i7 


§ 12 


~ 




1. 	 W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy byd,! mialy 

zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

2. 	 Sprawy sporne wynikaj,!ce z realizacji nirueJszej umowy byd~ rozpatrywane przez 

s').d wlasciwy dla Wynajmuj~cego. 

§13 

Umowa zostala sporz'!dzona w trzech jednobrzmi~cych egzemplarzach, z czego dwa 

otrzymuje Wynajmuj').cy i jeden Najemca. 

WYNAJMUJ1\CY 	 NAJEMCA 

http:Wynajmuj').cy


Zatqcznik Nr 3 do Instrukcji 

PROTOKOL ZDAWCZO - ODBIORCZY 

Sporz'!-dzony w dniu z przekazania swietlicy wiejskiej 

z zapleczemlbez zaplecza kuchennego wraz z wyposazeniemlbez wyposazenia przez strony: 

I. 

1. 	 Najemca: ................................................................................................. . .. . 


2. Wynajmuj,!-cy (Gmina Sochocin) 

reprezentowany przez Paniq/a opiekuna swietlicy 

w rniej scowosci ....................... . ..... . . .... . ..... . .... . ..... . ..... . ..... . ..... . ......... .. .... . ...... . .... . 

3. 	 Podstaw'!- do przekazania-przej((cia swietlicy jest umowa najmu z dnia ................. Nr 


Najemca otrzymuje .......... komplet kluczy do lokalu ( ........... ilosc kluczy). 


4. 	 Stan techniczny lokalu w dniu wynaj((cia: bez zastrzezeillzastrzezenia oraz inne ustalenia 
i potwierdzenia stron: 

Uwagi: 

(podpis Najemcy) 	 (podpis opiekuna swietlicy) 

II. 

1. Najemca dokonuje zwrotu swietlicy w dniu ....................................... r. 0 godz................... . 


Najemca zwraca ........ komplet kluczy do lokalu ( ........... ilosc kluczy). 


5. 	 Stan techniczny lokalu i wyposazeniem w dniu wydania (szkody, usterki itp.) oraz inne 
ustalenia i potwierdzenia stron: 

NAJEMCA 	 OPIEKUN SWIETLICY 


2f 




Zal~cznik Nr 4 
do Instrukcji 

PROTOKOL sporz~dzony na okolicznosc stwierdzenia szk6d 

W dniu .. .. . . ....... . . . . . podczas przyjycia kluczy wynajmowanej swietlicy wiejskiej 

w miejscowosci Koloz<j.b, ktora uzytkowana byla przez .. ....... . . . .. ... . . ..... . .. . .. . . . . . . ... . 

w okresie .. .... ................. na mocy umowy l1I .......... . .. . .. . . z dnia . ..... . ... . . . .. . .. .. , 

stwierdzono nastypuj<j.ce szkodylbraki : 

Powyzsze szkody zostanq oszacowane przez Komisjy ( Instrukcja Roz. IV pkt 15) w oparciu 

o obowi<j.zuj<j.ce ceny rynkowe. 

Najemca zobowiqzuje siy pokryc szkody przewyzszajqce wplacon<j. kaucj~ w terminie 

- 3 dill od zapoznania siy z protokolem Komisji. 

Niniejszy protok61 dostypny bydzie do odbioru po skopiowaniu w Urzydzie Gminy Sochocin, 

dJa obu stron, stanowic bydzie wraz z zawart<j. umow<j. podstawy do roszczen 

odszkodowawczych. 

(Opiekun swietlicy) (Wynajmujqcy) 

http:obowi<j.zuj<j.ce
http:nastypuj<j.ce


---- -----

Zal~cznik N r 5 
do Instrukcji 

Rejestr wnioskow nieodplatnego wynajrnu swietlicy wiejskiej w Koloz~biu 

Lp. Data 
wynajmu 

Wynajmuj~cy Adres 
Seria, 

Numer dokumentu 
toisamosci, 

wydany przez 

Hose: 
/ 

dob 
/ 

godzin 

Charakter wynajmu 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

N 

~ 



Zal~cznik Nr 6 
do Instrukcji 

Rejestr wnioskow odplatnego wynajrnu swietlicy wiejskiej w Koloz~biu 

Seria, IIose: Charakter wynajrnu 
Lp. Data wynajrnu Wynajrnuj~cy Adres Nurner dokurnentu doh 

to:isarnosci, I 
wydany przez godzin 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

~ 




Zal~cznik nr 2 

do Zarzlldzenia Nr 12/2020 


Wojta Gminy Sochocin 


z dnia 2 marca 2020 r. 


Wykaz oplat za lokal uZytkowy 
dla mieszkancow Gminy Sochocin 

Swietlica Wiejska w Koloz~biu: 

- 250,00 zt - za doby kazdq rozpoczytq, 

- 50,00 zt - za godziny i kazdq rozpoczytq. 

Wykaz optat za lokal uZytkowy 
dla mieszkancow spoza terenu Gminy Sochocin 

Swietlica Wiejska w Koloz~biu: 

- 400,00 zl- za doby kaZdq rozpoczytq, 

- 70,00:d - za godziny i kazdq rozpoczytq. 
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