
Uchwala Nr X159/2015 

Rady Gminy Baboszewo 

z dnia 30 paidziernika 2015 roku 

w sprawie Regulaminu korzystania ze swietlic wiejskich na terenie Gminy Baboszewo. 

Na podstawie art. 40 ust. 2 plct 4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz::tdzie 

gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) - uchwala si~ co nast~puje 

§ 1 

Ustala si~ Regulamin korzystania ze swietlic wiejskich na terenie Gminy Baboszewo w 

brzmieniu okreslonym w zahtczniku do niniejszej Uchwaly. 

§2 

Wykonanie uchwaly powierza si~ W 6jtowi Gminy 

§3 

Traci moc uchwala Nr VII28/2015 Rady Gminy Baboszewo z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie 

uchwalenia "Regularninu korzystania ze swietlic wiejskich w Gminie Baboszewo" 

§4 

Uchwala wchodzi w Zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urz~dowym 

Wojew6dztwa Mazowieckiego. 



REGULAMIN 

Za!qcznik 
do Uchwaly Nr X159/2015 
Rady Gminy Baboszewo 
z dnia 30 pazdziemika 2015 
roku 

korzystania ze swietlic wiejskich w Gminie Baboszewo 

POSTANOWIENIA OGOLNE 

§1 

1. Swietlice wiejskie Sq miejscem spotkan integrujqcym srodowisko lokalne. 
2. Swietlice wiejskie Sq jednoczesnie salami Ochotniczych Strazy Pozarnych (dalej OSP) 

funkcjonujqcych na terenie Gminy Baboszewo, za wyjqtkiem swietlicy wiejskiej w 
Goszczycach Srednich. 

3. Wykaz swietlic wiejskich funkcjonujqcych na terenie Gminy Baboszewo zawiera Zatqcznik 
Nr 1 do niniejszego regulaminu. 

4. Nadzor nad funkcjonowaniem swietlic wiejskich sprawuje Wojt Gminy Baboszewo na 
podstawie przepisow ustawy 0 samorzqdzie gminnym i przepisow szczegolnych. 

5. Gmina Baboszewo ponosi koszty wyposazenia i utrzymania swietlic wiejskich w zakresie: 
- remontow i modernizacji , 
- ogrzewania, dostawy energii elektrycznej i wody, 
- odbioru sciekow i odpadow komunalnych, 
- ubezpieczenia budynkow. 

6. Administratorem swietlicy wiejskiej jest wtasciwa miejscowo OSP, ktora ma swojq siedzib~ 
na terenie miejscowosci, w ktorej znajduje si~ swietlica, za wyjqtkiem swietlicy wiejskiej w 
Goszczycach Srednich. 

7. Administratorem swietlicy wiejskiej w Goszczycach Srednich jest Wojt Gminy Baboszewo. 
8. Opiekunem swietlic, 0 ktorych mowa w ust. 6 jest Prezes wtasciwej miejscowo OSP lub 

wyznaczona przez niego osoba. 
9. Opiekunem swietlicy, 0 ktorej mowa w ust. 7 jest osoba wyznaczona przez Wojta Gminy 

Baboszewo. 
10. Opiekun dysponuje kluczami i osobiscie udost~pnia swietl ic~. 
11 . Opiekun swietlicy odpowiada za powierzone mienie (sprz~t, meble, komputery, zabawki 

itp.) 
12. Korzystanie ze swietlicy wiejskiej mozliwe jest po zapoznaniu si~ z zapisami niniejszego 

regulaminu. 

§2 

1. Swietlice wiejskie, 0 ktorych mowa w pkt 1-5 w zatqczniku nr 1 do regulaminu mogq bye: 

1) nieodptatnie udost~pniane dla realizacji celow statutowych sotectw z terenu Gminy Baboszewo, 
celow ustawowych i statutowych Gminy Baboszewo oraz celow statutowych wtasciwych miejscowo 
OSP z terenu Gminy Baboszewo w szczegolnosci : 
a) inicjowania, wspotdziatania i real izacji celow kulturalnych 
b) organizowania samopomocy mieszkanc6w i wspolnych prac na rzecz sotectwa 
c) wspotdziatania z wtasciwymi organami w zakresie ochrony zdrowia, pomocy spotecznej, 
porzqdku publicznego, ochrony przeciwpozarowej 
d) wspotpracy z Radnymi Rady Gminy 



2) odp~atnie wynajmowane (wykorzystywane) przez w~asciwe mleJscowo OSP, zgodnie z 
dyspozycjq art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku 0 ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz. 
U. z 2009, Nr 178, poz. 1380), do innych spotecznie uzytecznych cel6w, okreslonych w statucie 
jednostki OSP. 

2. Swietlica wiejska, 0 kt6rej mowa w pkt 6 w zatqczniku nr 1 do regulaminu moze bye: 

1) nieodptatnie udost~pniana dla realizacji cel6w statutowych sotectw z terenu Gminy Baboszewo, 
cel6w ustawowych i statutowych Gminy Baboszewo oraz cel6w statutowych jednostek OSP z 
terenu Gminy Baboszewo w szczeg61nosci : 
a) inicjowania, wsp6tdziatania i realizacji cel6w kulturalnych 
b) organizowania samopomocy mieszkanc6w i wsp61nych prac na rzecz sotectwa 
c) wsp6tdziatania z wtasciwymi organami w zakresie ochrony zdrowia, pomocy spotecznej, 
porzqdku publicznego, ochrony przeciwpozarowej 
d) wsp6tpracy z Radnymi Rady Gminy 

2) odptatnie wynajmowana na zasadach okreslonych ponizej. 

3. Swietlice wiejskie mogq bye odptatnie wynajmowane w czasie, w kt6rym nie Sq wykorzystywane 
w spos6b okreslony w ust. 1 pkt 1) i ust. 2 pkt 1). 

§3 

Godziny otwarcia swietlic wiejskich Sq ustalane z opiekunem swietl icy i powinny bye dostosowane 
do zaj~e prowadzonych dla dzieci, mtodziezy i dorostych oraz potrzeb mieszkanc6w. 

§4 

1. Przy przekazaniu swietlicy wiejskiej (odptatnie lub nieodp~atnie) opiekun swietlicy oraz 
osoba na rzecz kt6rej nast~puje przekazanie sprawdzajq stan pomieszczen, urzqdzen oraz 
wyposazenia, spisujq stan Iicznik6w. Z przekazania i odbioru sporzqdza si~ protok6t - wg 
wzoru Za~qcznika Nr 2. 

2. Osoby korzystajqce ze swietlic zobowiqzane Sq do przestrzegania przepis6w 
bezpieczenstwa i higieny pracy, przepis6w przeciwpozarowych, przepis6w dotyczqcych 
porzqdku i czystosci w miejscach publicznych oraz Regulaminu korzystania ze swietlic 
wiejskich w Gminie Baboszewo, zwanego dalej Regulaminem, kt6ry wywieszony jest w 
widocznym miejscu w swietlicy. 

3. Swietlica wiejska udost~pniana jest przez opiekuna swietlicy osobom pe~noletnim. 
4. W przypadku organizowania w swietlicy wiejskiej przedsi~wzi~e z udziatem os6b 

niepe~noletnich , opiekun swietlicy udost~pnia swietlic~ osobom pe~noletnim, kt6re 
odpowiadajq za bezpieczenstwo os6b nieletnich. 

s. Bezposrednio po zakonczeniu przedsi~wzi~e realizowanych w swietlicy wiejskiej 
korzystajqcy ze swietlicy zobowiqzani Sq do uprzqtni~cia wczesniej uzytkowanych 
pomieszczen i terenu przynaleznego do swietlicy. 

§5 

1. Wynajem swietlic, 0 kt6rych mowa w §2 ust. 1 pkt 2) realizujq w~asciwe miejscowo OSP, 
kt6re dysponujq budynkami swietlic. 

2. Wynajem swietlic, 0 kt6rych mowa w §2 ust. 2 pkt 2) powierza si~ W6jtowi Gminy. 
3. Wynaj~cie swietlicy jest odp~atne. 
4. Stawki za wynajE2cie swietlic, 0 kt6rych mowa w §2 ust. 1 pkt 2) ustalane sa przez wtasciwe 

miejscowo OSP. 
s. Stawki za wynajE2cie swietlicy, 0 kt6rej mowa w §2 ust. 2 pkt 2) ustalane sa zarzadzeniem 

W6jta. 
6. Administrator moze wyrazie zgod~ na zwolnienie z op~at za wynaj~cie swietlicy wiejskiej na 

zorganizowanie zabaw, spotkan przez organizacje spo~eczne dzia~ajqce w srodowisku 
wiejskim lub rady rodzic6w szk6t, jak r6wniez pozostatym osobom fizycznym lub prawnym, 



jesli ich dzia!ania majq charakter spo!ecznie uzyteczny .. 
7. Srodki uzyskane z tytu~u, 0 kt6rym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2) stanowiq dochody w~asne 

w~asciwych miejscowo OSP. 
8. Srodki uzyskane z tytu~u, 0 kt6rym mowa w § 2 ust. 2 pkt 2) stanowiq dochody w~asne 

gminy. 
9. Udost~pnienie lub wynaj~cie swietlicy nast~puje na wniosek zainteresowanego (wz6r 

stanowi za~qcznik nr 3 i musi bye potwierdzone odpowiednio umowq uzyczenia lub umowq 
najmu, kt6rych wzory stanowiq odpowiednio za~qcznik nr 4 i za~qcznik nr 5 do niniejszego 
regulaminu. 

10. Wniosek 0 udost~pnienie lub wynaj~cie swietlicy skfada si~ do opiekuna swietlicy. Po 
dokonaniu adnotacji 0 rezerwacji terminu, opiekun swietlicy przekazuje wniosek do 
Administratora swietlicy. 

11. Administrator moze odm6wie wynaj~cia swietlicy bez podania uzasadnienia. 

OBOWIAZKI OPIEKUNA SWIETLICY 

§6 

Do obowiqzk6w opiekuna swietlicy nalezq: 
1) prowadzenie terminarzu/harmonogramu wynajmu swietlicy wiejskiej; 
2) dbanie 0 czystose obiektu i przylegfego terenu; 
3) dbanie 0 urzqdzenia i sprz~t znajdujqcy si~ na wyposazeniu swietlicy oraz terenie 

przylegfym; 
4) udost~pnienie swietlicy, zgodnie z ustalonym harmonogramem/terminarzem, dla realizacji 

cel6w okreslonych w Regulaminie korzystania ze swietlic wiejskich, wed~ug sporzqdzonego 
protoko~u zdawczo-odbiorczego, kt6rego wz6r stanowi zafqcznik Nr 2 do niniejszego 
Regulaminu 

5) w przypadku stwierdzenia szk6d opisanie ich w protokole - wed~ug wzoru za~qcznika Nr 6 
do niniejszego Regulaminu. 

6) zapoznanie korzystajqcych z obiektem oraz niniejszym Regulaminem 
7) odbi6r swietlicy po zakonczeniu udost~pniania lub wynajmu; 
8) zgfaszanie do Sekretarza Gminy usterek, awarii, biezqcych potrzeb zwiqzanych 

z utrzymaniem budynku w zakresie okreslonym w §1 ust. 4. 
9) dbafose 0 oszcz~dne gospodarowanie mediami (energia elektryczna, opat i inne). 

WARUNKI KORZYSTANIA ZE SWIETLICY 

§7 

1. Osoby korzystajqce ze swietlicy, zobowiqzane Sq do kulturalnego zachowania wobec . 
wszystkich os6b przebywajqcych w swietlicy; 
2. Zabrania si~ przebywania oraz przychodzenia do swietlicy pod wpfywem alkoholu i srodk6w 
odurzajqcych, jak r6wniez spozywania wyzej wymienionych uzywek oraz palenia papieros6w na jej 
terenie; 
3. Zakaz spozywania alkoholu nie dotyczy korzystania z budynku na podstawie §2 ust. 1 pkt 
2) oraz ust. 2 pkt 2). 

§8 

Korzystajqcy ze swietlicy majq obowiqzek dbae 0 znajdujqce si~ w nich mienie (np. meble, 
komputery, zabawki , sprz~t sportowy, materia~y plastyczne itp.), kt6re nie moze bye niszczone, 
przywfaszczane przez uczestnik6w, ani wynoszone poza teren swietlicy. 



§9 

1. Korzystanie z mienia nalezqcego do swietlicy moze odbywac si~ jedynie za zgodq 
opiekuna swietlicy wiejskiej. 
2. Opiekun swietlicy moze nie wyrazic zgody na przebywanie na terenie swietlicy os6b 
zachowujqcych si~ agresywnie lub niezgodnie z zasadami wsp6tzycia spotecznego. 

§10 

Korzystajqcy ze swietlicy dbajq 0 czystosc i estetyczny wyglqd pomieszczen i otoczenia swietlicy 
oraz stosujq si~ do postanowien niniejszego Regulaminu. 

§ 11 

Koszty eksploatacyjne wynikajqce z korzystania z budynk6w swietlic wiejskich w zakresie 
okreslonym w § 1 ust. 5 w przypadkach okreslonych w §2 ust. 1 pkt 1) i ust. 2 pkt 1) pokrywane Sq 
z budzetu Gminy Baboszewo, zas koszty eksploatacyjne wynikajqce z korzystania z budynk6w 
swietlic wiejskich w przypadkach okreslonych w §2 ust. 1 pkt 2) i ust.2 pkt 2) pokrywajq 
korzystajqcy. 

§12 

1. Korzystajqcy ze swietlic Sq zobowiqzani do usuni~cia na wtasny koszt z obiektu i terenu 
przylegtego do swietlicy nieczystosci statych przed zdaniem swietlicy 
2. Korzystajqcy ze swietlic Sq zobowiqzani do zwr6cenia obiektu i wyposazenia w terminie 
ustalonym w Umowie najmu/uzyczenia budynku swietlicy wiejskiej, w stanie niepogorszonym. 
3. W razie uszkodzenia obiektu, bqdz sktadnik6w wyposazenia, korzystajqcy ze swietlicy ponosi 
petnq odpowiedzialnos6 materialnq za wyrzqdzone szkody, za urzqdzenia i wyposazenie 
znajdujqce si~ w swietlicy. 
4. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia bqdz kradziezy urzqdzen lub wyposazenia korzystajqcy 
ze swietlicy ma obowiqzek zgtoszenia tego faktu opiekunowi swietlicy. 
5. Korzystajqcy ze swietlicy odpowiada za bezpieczenstwo os6b przebywajqcych w obiekcie w 
trakcie udost~pnienia lub wynaj~cia. 
6. Osoby przebywajqce w swietlicy winny przestrzegac przepisy: bhp, ppoz, sanitarne oraz 
porzqdku publicznego. 
7. Po zakonczeniu korzystania z budynku swietlicy wiejskiej Korzystajqcy zobowiqzany jest do 
zgtoszenia tego faktu opiekunowi swietIi cy. 

--...../ 8. Korzystajqcy ze swietlicy nie moze dokonywac zmian przeznaczenia lokalu, ani oddawac lokal w 
podnajem lub do bezptatnego uzytkowania osobom trzecim. 

§13 

Korzystajqcy ze swietlicy sktada oswiadczenie 0 zapoznaniu si~ z przepisami niniejszego 
Regulaminu - wz6r stanowi zatqcznik Nr 7 niniejszego Regulaminu. 

§14 
Zatqczniki niniejszego regulaminu stanowiq: 

1. Zatqcznik Nr 1 - Wykaz swietlic wiejskich funkcjonujqcych na terenie Gminy Baboszewo 
2. Zatqcznik Nr 2 - Protok6t przekazania/odbioru 
3. Zatqcznik Nr 3 - Wniosek 
4. Zatqcznik Nr 4 - Umowa uzyczenia 
5. Zafqcznik Nr 5 - Umowa najmu 
6. Zatqcznik Nr 6 - Protok6t na okolicznosc stwierdzenia szk6d 
7. Zafqcznik Nr 7 - Oswiadczenie 

Y RADY 



ZaJqcznik Nr 1 
do Regulaminu korzystania ze 
swietlic wiejskich w Gminie 
Baboszewo 

WYKAZ SWIETLIC WIEJSKICH FUNKCJONUJI\CYCH NA TERENIE GMINY 
BABOSZEWO 

1. Swietlica wiejska w Cywinach Wojskich 

2. Swietlica wiejska w Draminie 

3. Swietlica wiejska w Dziektarzewie 

4. Swietlica wiejska w Sarbiewie 

5. Swietlica wiejska w Woli Folwark 

6. Swietlica wiejska w Goszczycach Srednich 



PROTOKOt. 

przekazania/odbioru* 

Data sporzqdzenia protokotu: ...................... .. ......... .. ... ... ... . 
Dotyczy umowy nr .... z dnia ..... .... ....... .. ....... ... ...... .... . 
UzytkownikiNajemca*: ... ....... ...... ..... ...... .. ........ ..... ..... ... .............. .... . 
Gospodarz swietlicy: .. ...... ...... ... ..... .. .... .. ..... ....... ... ......... .... .. .... .. .. .. .... . 

1. Zuzycie energii elektrycznej: 

Lp. Stan Iicznika energii Stan Iicznika energii Zuzycie 
eJektrycznej w dniu eJektrycznej w dniu 
przekazania ................. .. odbioru ..................... 
.. 

2. Zuzycie wody: 

Lp. Stan wodomierza w Stan wodomierza w Zuzycie 
dniu dniu 
przekazania .....•............. odbioru ............ ......... 
.. 

3. Stan techniczny pomieszczen swietlicy: bez zastrzezen/zastrzezenia*: 

Za!qcznik Nr 2 
do ReguJaminu korzystania ze 
swietlic wiejskich w Gminie 
Baboszewo 

(miejscowosc. data) 

Do zapJaty 

Do zapJaty 

4. Uzytkowniklnajemca* otrzymuje . ... ... komplet kluczy do zamk6w 5wietlicy i pomieszczen w 
swietlicy. 

Miejscowosc i data 

Uzytkownik/Najemca* Opiekun swietlicy 

*niepotrzebne skreslic 



miejscowosc i data 

Im i~ i nazwisko/Nazwa 

adres 

telefon kontaktowy 

WNIOSEK 

Zalqcznik Nr 3 
do Regulaminu korzystania ze 
swietlic wiejskich w Gminie 
Baboszewo 

Administrator 
Swietlicy wiejskiej w . ........... . 
za 
posrednictwem 
Opiekuna SWietlicy 

imi~ i nazwisko 

Wnioskuj~ 0 wynaj~cie swietlicy wiejskiej w ...... ................. .......... ....... ... ....... ... .. ... ..... ...... .. .... . . 
wraz z zapleczem kuchennym/bez zaplecza kuchennego* w terminie od dnia ......... ..... .......... . 
godz. .. .. ... ..... ..... .. .. .. do dnia ............ ... ....... .. .......... . 
godz. ............. ..... .... .... .... ................... .. ..... w 
celu: .............. .... .. ....... ... ..... .. ... ...... ... ... ....... .... .. ...... .... ... .... .. ..... ......... ..... ............. ....... ..... ..... . . 

pod pis Wnioskodawcy 

Adnotacja Opiekuna SWietlicy Wiejskiej: 
Potwierdzam mozliwosc udost~pnienia swietlicy wiejskiej w terminie wskazanym we wniosku. 

Pod pis Opiekuna swietlicy 

Decyzja Administratora 
WyraZam zgod~lNie wyrazam zgody* 

Pod pis Administratora 
*niepotrzebne skresli6 



UMOWA UZYCZENIA Nr .......... . 

Za/a,cznik Nr 4 
do Regulaminu korzystania z 
swietlic wiejskich w Gminie 
Baboszewo 

Budynku Swietlicy Wiejskiej w ............. . ... .................... . 

zawarta w dniu ................................................. w '" ...... ............. .. .. ..... .... ... .... ... pomiEi.ldzy: 

Paniqlem/ ..... .. .. .. ... ..... .......... ...... .. ....... .. .. ... .... .. ........ ......... ... ... ... .... ...... .............. . 

zam . .... .. ....... .... .... ... . . 

legitymujqcqlml si~ dowodem osobistym serii ................. ......... ........ ... wydanym 

r przez ....... ................ ... .. .... , ... ...... .. ...... ........... .. .... ..... .. ...... . PESEL ... ..... .. ......................... . 

zwanqlym dalej BiorClcym do uzywania 

a 

zwanq dalej UzyczajClcymo tresci nastEi.lpujqcej: 

§1 

Uzyczajqcy oswiadcza, ze dysponuje budynkiem Swietlicy Wiejskiej w ............................ ............... . 

§2 

1. Uzyczajqcy oswiadcza, ze zezwala Biorqcemu do uzywania na uzywanie budynku swietlicy 
wiejskiej 0 kt6rym mowa w §1 niniejszej umowy, przez okres od ........ .................. ........ . 
do .................. ................. w godzinach od .......................... do .... .................. .. ........ .. .... .. 

2. Uzyczajqcy oswiadcza, iz wszelkie uprawnienia i obowiqzki jakie wynikajq z niniejszej 
umowy w jego imieniu b~dzie wykonywaf opiekun swietlicy. 

§3 

Biorqcy do uzywania potwierdza, ze odebraf klucze do budynku swietlicy 0 kt6rym mowa w §1 
niniejszej umowy oraz ze stan pomieszczen w budynku jest mu znany i nie wnosi do niego 
zadnych zastrzezen. 

§4 

Biorqcy do uzywania zobowiqzuje si~ do korzystania z budynku zgodnie z Regulaminem 
korzystania z swietlic wiejskich w Gminie Baboszewo, w szczeg61nosci zgodnie z jego 
przeznaczeniem i nie odda lokalu osobie trzeciej do uzywania. 

§5 



1. Koszty eksploatacyjne wynikajqce z korzystania z budynkow swietlic wiejskich w zakresie 
okreslonym w § 1 ust. 5 w przypadkach okreslonych w §2 ust. 1 lit. a) i ust. 2 lit. a) 
Regulaminu pokrywane Sq z budzetu Gminy Baboszewo. 

2. Biorqcy do uzywania zobowiqzuje si~ usunqc na wfasny koszt z obiektu i terenu 
przylegfego do swietlicy nieczystosci stafe przed zdaniem swietlicy. 

3. Biorqcy do uzywania zobowiqzuje si~ zwr6cic obiekt i wyposazenie b~dqce przedmiotem 
korzystania w stanie niepogorszonym, przestrzega6 przepisy: bhp, ppoz, sanitarne, 
porzqdku publicznego. 

4. Biorqcy do uzywania zapoznaf si~ z Regulaminem korzystania ze swietlic wiejskich w 
Gminie Baboszewo, stanowiqcym Zafqcznik do Uchwafy Nr .......... ... ..... Rady Gminy 
Baboszewo z dnia ........ ... ... ...... ..... .... .... roku i zobowiqzuje si~ do jego przestrzegania. 

§6 

Uzyczajqcy moze rozwiqza6 niniejszq umow~ z przyczyn dotyczqcych Biorqcego do uzywania bez 
zachowania okresu wypowiedzenia. 

§7 

Po zakonczeniu uzyczenia Biorqcy w uzywanie zobowiqzuje si~ do zwrotu przedmiotu umowy bez 
wezwan, w stanie nie pogorszonym. 

§8 

Wszelkie zmiany umowy dla swej waznosci wymagajq formy pisemnej. 

§9 

1.W sprawach nieuregulowanych niniejszq umOWq zastosowanie majq przepisy kodeksu 
cywilnego. 
2.Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. 
3.Umow~ sporzqdzono w 2 jednobrzmiqcych egzemplarzach, po jednej dla kazdej ze stron. 

Biorctcy do uzywania Uzyczajctcy 

f\CYRADY 

oszczycki 



-----/ 

UMOWA NAJMU Nr .......... . 

Zalqcznik Nr 5 
do Regulaminu korzystania ze 
swietJic wiejskich w Gminie 
Baboszewo 

Budynku Swietlicy Wiejskiej w ..... .. ......................... . 

zawarta w dniu w pomi~dzy: 

Paniq/em/ ......... ..................................................................... ............................. . 

zam .......................... . 

legitymujqcq/ml si~ dowodem osobistym 

serii. ................................... . 

wydanym przez ........... ... .. ................................................................. PESEL ......................... ......... . 

zwanq/ym dalej Najemcq. 

a 

zwanq dalej Wynajmujq.cym 0 tresci nast~pujqcej: 

1. Wynajmujqcy oswiadcza, 
w ..... .... ..... . , ... .. ....... .... .. ..... .. .. . 

ze 
§1 

dysponuje budynkiem SWietlicy Wiejskiej 

2. Wynajmujqcy oddaje Najemcy do uzytkowania swietlic~ wiejskq 0 kt6rej mowa w ust. 1 z 
zapleczem kuchennym *, bez zaplecza kuchennego * wraz z wyposazeniem, w 
celu .................................................................................................... . 

r- §2 

Umowa zosta}a zawarta na czas okreslony od godz ................... dnia .......................... do 
godz ..................... dnia ............................ . 

§3 

1. Najemca potwierdza, ze odebraJ klucze do budynku swietlicy 0 kt6rym mowa w §1 nmleJszej 
umowy oraz ze stan pomieszczen w budynku jest mu znany i nie wnosi do niego zadnych 
zastrzezen. 
2. Najemca zobowiqzuje si~ do korzystania z budynku zgodnie z Regulaminem korzystania z 
swietlic wiejskich w Gminie 8aboszewo, w szczeg61nosci zgodnie z jego przeznaczeniem i nie 
odd a lokalu osobie trzeciej do uzywania. 

§4 

1. Najemca zobowiqzuje si~ do zapfaty Wynajmujqcemu opfaty za wynaj~cie w 
wysokosci .................. z} netto (s}ownie: ................................................................. ) plus ..... % 
podatku VAT ................. z., }qcznie brutto : .................................. .. ........... zf (s.ownie: 
.. . ............................................................. ) 

2. Najemca zobowiqzany jest uiscic zap}at~ za najem swietlicy przed wydaniem kluczy. 



3. Najemca zobowiqzany jest r6wniez do pokrycia koszt6w eksploatacyjnych w zakresie 
okreslonym w § 1 ust. 5 Regulaminu wynikajqcych z korzystania z budynk6w swietlic 
wiejskich w przypadkach okreslonych w §2 ust. 1 lit. b) i ust.2 lit. a). w terminie 7 dni od 
daty otrzymania faktury VAT lub dokumentu r6wnowaznego, wystawionej/ego przez 
Wynajmujqcego. Przyjmuje si~, ze stan rzeczywisty licznik6w zuzycia poszczeg61nych 
medi6w i zaokrqgla si~ do pefnej jednostki w g6r~. 

§5 

1. Najemcy nie wolno dokonac zmian przeznaczenia lokalu, ani oddawac lokalu w podnajem 
lub do bezpfatnego uzytkowania. 

2. Najemca nie ma prawa kopiowac kluczy, a 0 fakcie zagubienia kluczy informuje opiekuna 
swietlicy. 

3. Najemca zobowiqzuje si~ przestrzegac przepisy: bhp, ppoz, sanitarne, porzqdku 
publicznego. 

§6 

W przypadku stwierdzenia szk6d opiekun swietlicy sporzqdza pratok6f, kt6ry stanowic b~dzie 
podstaw~ do ustalenia zakresu wartosci szkody. 

§7 

Najemca: 

1.Jest odpowiedzialny za fad i porzqdek w swietlicy i na terenie przylegfym do swietlicy w czasie 
trwania najmu. 
2. Jest zobowiqzany do wydania wynajmujqcemu przedmiotu najmu z chwilq jego ukonczenia, bez 
dodatkowych wezwan, uprzqtni~tego, w stanie nie pogorszonym ponad normalne zuzycie. 
3.Jest materialnie odpowiedzialny za powierzone pomieszczenie oraz znajdujqce si~ w nim 
urzqdzenia i wyposazenie, a w przypadku powstania zniszczen lub strat jest zobowiqzany do 
przywr6cenia stanu poprzedniego lub cafkowitego pokrycia koszt6w usuni~cia zniszczen. 
4.Jest odpowiedzialny za zapewnienie we wfasnym zakresie opafu lub gazu do pieca kuchennego 
oraz sradk6w czystosci niezb~dnych do uprzqtni~cia lokalu. 

§8 

1.W sprawach nieuregulowanych niniejszq umOWq zastosowanie majq przepisy kodeksu 
cywilnego. 
2.Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. 
3.Umow~ sporzqdzono w 2 jednobrzmiqcych egzemplarzach, po jednej dla kazdej ze strano 

Najemca Wynajmujqcy 



PROTOKOt. 

sporzqdzony na okolicznosc stwierdzenia szk6d 

Data sporzqdzenia protokotu: .................... .. .... .. .. .............. . 
Dotyczy umowy nr ... . z dnia ....... ... ............................ . 
UzytkownikiNajemca*: ................ ...... ....... .... ...... ...... .. ................... .. . 
Opiekun swietlicy: ..... ........... ..... .... ... ... ...... ... ... ... .... .... ... ..... ... ..... .... . 

Stwierdzone braki/szkody* (wymienic braki, opisac szkody) : 

Zalqcznik Nr 6 
do Regulaminu korzystania ze 
swietlic wiejskich w Gminie 
Baboszewo 

(miejscowosc, data) 

Powyzsze brakilszkody* szacuje si~ na kwot~ .... .... ...... .. ........... ...... . zt, kt6rq uzytkowniklnajemca* 
zobowiqzuje si~ pokryc do dnia ................... .......... . 
Protok6t jest sporzqdzony w 2 jednobrzmiqcych egzemplarzach i wraz z zawartq umowq 
Nr .... .. ...... .... ....... .. ...... z dnia . .. .... .... ..... ... ..... ...... .... .. ..... ....... stanowi podstaw~ do roszczen 
odszkodowawczych. 

Miejscowosc i data 

UzytkownikiNajemca* Opiekun swietl icy 

*niepotrzebne skreslic 



imi~ i nazwisko/nazwa instytucjv 

nazwa firmy 

adres 

teiefon kontaktowy 

PESEUNiP 

OSWIADCZENIE 

Zafqcznik Nr 7 
do Regulaminu korzystania ze 
swietlic wiejskich w Gminie 
Baboszewo 

miejscowosc, data 

Ja nizej podpisany/a oswiadczam, ze znana jest mi tresc Regulaminu korzystania ze swietlic 
wiejskich w Gminie Baboszewo, uchwalonego Uchwall:\:. Rady Gminy Nr VIIII .... .12015 z dnia 25 
sierpnia 2015 roku. 

Jednoczesnie zobowill.Zuj~ si~ do przestrzegania zasad z niego wynikaj~:cych. 

Pod pis 


