
UCHWALA 
NR VI/28/2015 

RADY GMINY BABOSZEWO 
z dnia 20 maja 2015 roku 

w sprawie uchwalenia ,,Regulaminu korzystania ze 'wiellic wiejskich w Gminie 
Baboszewo" 

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 

samorzll,dzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.) - Rada Gminy 
Baboszewo uchwala, co nasto;puje: 

§ 1 
Uchwala si~ "Regulamin korzystania z swietlic wiejskich w Gminie Baboszewo" w 
brzmieniu okreslonym w zalll,czniku nr I do niniejszej Uchwaly. 

§ 2 

Wykonanie uchwaly powierza si~ W6jtowi Gminy Baboszewo. 

§3 
Uchwala wchodzi w Zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku 
Urz~dowym Wojew6dztwa Mazowieckiego. 

WICEPRZEII'ODNICZ~CY RADY 

'k~ VVmw ,"?""\Wlt'1\t St..a. 
Botello Ilmw Pl1Isilfska 



REGULAMIN 

Zal~znik NR 1 
do ucrmaly Nr VlI281201S 
Racly Gminy Baboszewo 
z dnia 20 maja 2015 roku 

korzystania ze swietlic wiejskich w Gminie Baboszewo 

POSTANOWIENIE OGOLNE 

§1 

1. Gmina Baboszewo jest wtascicielem swietlic wiejskich, kt6re Sq cz~sciq sktadowq mienia 
komunalnego gminy. Swietlice finansowane Sq bezposrednio z budietu Gminy Baboszewo 

2. Wykaz swietl ie wiejskich w Gminie Baboszewo zawiera Zalqcznik Nr 1 
3. Nadz6r nad mieniem i dzialalnosciq swietlicy wiejskiej sprawuje W6jt Gminy Baboszewo. 
4. Gmina Baboszewo ponosi koszty utrzymania swietlic wiejskieh w zakresie: 

- remont6w i modernizaeji, 
- ogrzewania, dosta'NY energii elektrycznej i wody, 
- odbioru sciek6w i odpad6w komunalnych, 
- ubezpieczenia budynk6w i ich wyposaienia, 

5. Gospodarzem swietliey wiejskiej jest soltys soJectwa, na terenie kt6rego znajduje si~ 
swietlica lub osoba wybrana przez zebranie wiejskie. 

6. Gospodarz swietlicy dysponuje kluczami i osobiseie udost~pnia swietlic~. 
7. Gospodarz .swietliey odpowiada za powierzone mienie (sprz~t, meble, komputery, zabawki 

itp.) 
8. Korzystanie ze swietlicy wiejskiej moiliwe jest po zapoznaniu si~ z zapisami niniejszego 

regulaminu. 

§2 

Swietlice wiejskie Sq miejseem spotkari integrujqeym srodowisko lokalne. 

§3 
Swietlice wiejskie mogq bye: 

a) nieodplatnie udost~pniane dla reaJizacji eel6w statutowyeh scnectw z terenu Gminy Baboszewo, 
cel6w ustawowyeh i statutowych Gminy Baboszewo, w szezeg61nosci : 

- inicjowania, wsp6ldziatania i realizaeji spraw kulturalnyeh 
- organizowania samopomocy mieszkark6w i wspolnyeh prae na rzeez solectwa 
- wsp6ldzialania z wta.sciwymi organami w zakresie ochrony zdrowia, pomoey spoteeznej, 

porzqdku publicznego, oehrony przeciwpoiarowej 
- wsp61pracy z Radnymi Rady Gminy 

b) odplatnie wynajmowane na rzeez podmiot6w trzecieh (os6b fizycznych, prawnych innyeh 
podmlot6w), w czasie. w kt6rym nle Sq wykorzystywane dla eel6w gminnych. 

§4 

Godziny otwareia swietlic wiejskich s~ ustalane z gospodarzem swietliey i powinny bye 
dostosowane do zaj~c prowadzonych dla dzieei, mtodzieiy i doroslych oraz potrzeb mieszkanc6w_ 



§5 

I . Przy kaidorazowym przekazaniu swietlicy wiejskiej (odptatnie lub nieodplatnie) gospodarz 
Swietlicy oraz osoba na rzeez kt6rej nast~puje przekazanie sprawdzajq stan pomieszczeri, 
urzqdzen oraz wyposaienia, spisujq stan licznik6w. Z przekazania i odbioru sporzqdza si~ 
protok6f - wg wzoru Zatqcznika Nr 2. 

2. Osoby korzystajqce ze SwietJic zobowiqzane Sq do przestrzegania przepis6w 
bezpieczenstwa i higieny pracy, przepis6w przeciwpoiarowych, przepis6w dotyczqcych 
porzqdku i czystosci w miejscach publicznych oraz Regulaminu korzystania ze 5wietlic 
wiejskich w Gminie Baboszewo, zwanego dalej Regulaminem . kt6ry wywieszony jest w 
widocznym miejscu W swietlicy. 

3. Swietlica wiejska udost~pniana jest przez gospodarza swietlicy osobom peinoletnim. 
4. W przypadku organizowania W swietlicy wiejskiej przedsili!wzili!c z udzialem os6b 

niepeinoletnich , gospodarz swietlicy udost~pnia swietlicli! osobom peinoietnim, kt6re 
odpowiadajq za bezpieczenstwo osob nieletnich. 

5. Bezposrednio po zakonczeniu przedsili!wzili!c realizowanych w swietlicy wiejskiej 
korzystajqcy ze swietlicy zobowiqzani Sq do uprzqtnili!cia wczesniej uiytkowanych 
pomieszczen i terenu przynaleinego do sWietlicy. 

§6 
1. Wynajem swietlic powierza sili! W6jtowi. 
2. WynajE;cie swietlicy jest odplatne. 
3. Stawki za wynaj~cie ustalone sq zarzqdzeniem w6jta. 
4. W6jt moie v.yrazie zgodE; na zwolnienie z aplat za vvynaJE;cle swietlicy wiejskiej na 

zorganizowanie zabaw, spotkar'l przez arganizacje spoleczne dzialajqce w srodowisku 
wiejskim lub rady rodzic6w szk6t, jak r6wniei pozostalym osobom, 0 ktorych mowa w §3 
lit. b), jesli ich dzialania majq charakter spoleczny. 

5. Oplata z tytulu wynajmu swietlicy wiejskiej jest kaidorazowo platna na podstawie faktury 
wystawionej przez Gmin~ w Kasie urzE;du lub przelewem na rachunek bankowy wskazany 
w fakturze. 

6. UdostE;pnienie lub \oVynaj~cie swietlicy nast~puje na wniosek zainteresowanego (wz6r 
stanowi zaJqcznik nr 3 i musi bye potwierdzone odpowiednio umowq uiyczenia lub umowq 
najmu budynku, kt6rych wzory stanowiq zalqcznik nr 4 i zalqcznik nr 5 do niniejszego 
regulaminu. 

7. Wniosek 0 udostE;pnienie lub wynaj~cie swietlicy sklada siE; do gospodarza budynku 
swietlicy. Po dokonaniu adnotacji 0 rezerwacji terminu, gospodarz swietlicy przekazuje 
wniosek do W6jta Gminy. 

8. W6jt Gminy Baboszewa moie odm6wie wynajE;cia swietlicy bez podania uzasadnienia. 

OBOWII\ZKI GOSPODARZA BUDYNKU SWIETLICY 

§7 

DO obawiq.zk6w gospodarz budynku swietlicy nalezq: 
1) prowadzenie terminarzu/harmonogramu wynajmu swietlicy wiejskiej ; 
2) dbanie 0 czystosc obiektu i przylegtego terenu; 
3) dbanie 0 urzqdzenia i sprzE;t znajdujqCY siE; na wyposaieniu 5wietlicy oraz terenie 

przyleglym; 
4) udostE;pnienie swietlicy, zgodnie z ustalonym harmonogramem/terminarzem, na zebrania i 

spotkania wiejskie oraz imprezy i uroczystosci okolicznosciowe wedfug sporzqdzonego 
protokolu zdawczo~odbiorczego, kt6rego wz6r stanowi zalC\cznik Nr 2 do niniejszego 
Regulaminu 

5) w przypadku srwierdzenia szk6d gospodarz budynku opisuje je w protokole - wedlug wzoru 
zalqcznika Nr 6 do niniejszego Regulaminu. 

6) zapaznanie korzystajC\cych z obiektem oraz niniejszym Regulaminem 
7) odbi6r swietlicy po zakoriczeniu zebrar'l. spotkan czy uroczystasci; 



8) zglaszanie do Urztidu Gminy Baboszewo usterek, awarii, biezqcych potrzeb zwiqzanych 
z utrzymaniem budynku; 

9) dbarose 0 oszcz~dne gospodarowanie mediami (energia elektryczna, opa. i inne). 

WARUNKI KORZYSTANIA ZE SWIETLICY 

§8 

1. Osoby korzystajqce ze Swietllcy, zobowiqzane Sq do kulturalnego zachowania wobec 
wszyslkich os6b przebywaj'lcych w "wietlicy; 
2. Zabrania si~ przebywania oraz przychodzenia do Swietlicy pod wplywem alkoholu i srodk6w 
odurzajqcych, jak r6wniez spozywania wyzej wymienionych uzywek oraz palenia papierosow na jej 
terenie; 
3. Zakaz spozywania alkoholu nie dotyczy korzystania z budynku na podstawie §3 lit. b) . 

§9 

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

§10 

Korzystanie z mienia nalezqcego do Swietlicy moze odbywac sifi! jedynie za zgodq gospodarza 
budynku swietlicy wiejskiej. 

§ll 

Korzystajqcy ze swieUicy dbajq 0 czystosc i estetyczny wyglqd pomieszczen i otoczenia swietlicy 
oraz stosujq sifi! do postanowier'i niniejszego Regulaminu. 

§ 12 

Koszty eksploatacyjne wynikajqce z korzystania z budynkow swietlic wiejskich w przypadkach 
okreslonych w §3 lit. a) pokrywane Sq z budzetu Gminy Baboszewo, zas koszty eksploatacyjne 
wynikajqce z korzystania z budynk6w swietlic wiejskich w przypadkach okreslonych w §3 lit. b) 
pokrywaj'l korzystaj'lcy. 

§13 

1. Korzystajqcy ze swietlic Sq zobowiqzani do usunifi!cia na wlasny koszt z obiektu i terenu 
przyleglego do swietlicy nieczystosci stale przed zdaniem swietlicy 
2. Korzystajqcy ze .swietlic Sq zobowia,zani do zwr6cenia obiektu i wyposai:enia w terminie 
ustalonym w Umowie najmu/uzyczenia budynku swietlicy wiejskiej , w stanie niepogorszonym. 
3. W razie uszkodzenia obiektu. bqdi. skladnik6w wyposai:enia, korzystajqcy ze swietlicy ponosi 
p~nq odpowiedzialnose materialnq za 'NYrzqdzone szkody, za urzqdzenia i wyposai:enie 
znajduja,.ce si fi! w Swietlicy. 
4. W przypadku uszkodzenia. zniszczenia bqdi. kradzieiy urzqdzen lub wyposazenia korzystajqcy 
ze swietlicy rna obowiqzek zgroszenia tego faktu gospodarzowi Swietlicy. 
5. KorzystajG\cy ze swietlicy odpowiada za bezpieczenstwo os6b przebywaja,.cych w obiekcie w 
trakcie udostli!pnienia lub INYnajfi!cia. 
6. Osoby przebywajG\ce w swietlicy winny przestrzegac przepisy: bhp, ppoi, sanitarne oraz 
porz'ldku publicznego. 
7. Po zakonczeniu korzystania z budynku Swietlicy wiejskiej KorzystajC\cy zobowi¥any jest do 



zgroszenia tego faktu gospodarzowi swietlicy. 
8. Korzystaj'lcy ze swietlicy nie moi.e dokonywac zmian przeznaczenia lokaJu, ani oddawac lokal w 
podnajem lub do bezplatnego ui.ytkowania osobom trzecim. 

§14 

KorzystajqCY ze swietlicy sklada oSwiadczenie 0 zapoznaniu si~ z przepisami niniejszego 
Regulaminu - wz6r stanowi zalqcznik Nr 7 niniejszego Regulaminu. 

§15 
Zalqczniki niniejszego regularninu stanowiq: 

1. Zalqcznik Nr 1 - Wykaz swietlic wiejskich w Gminie Baboszewo 
2. Zalqcznik Nr 2 - Protok61 przekazania/odbioru 
3. Zalqcznik Nr 3 - Wniosek 
4. Zalqcznik Nr 4 - Umowa ui.yczenia 
5. Zalqcznik Nr 5 - Umowa najmu 
6. Zalqcznik Nr 6 - Protok61 na okolicznosc stwierdzenia szk6d 
7. Zalqcznik Nr 7 - Oswiadczenie 

WICEPRZl:\I'01',1C7.'fY P.ADY 

'k~ AfY\ot.UJ.. 1'W.!),-~ I'1.<Q 
Boielw 11 11,;'1 j ' I 'u .)lu:;ka 



Zafqcznik Nr 1 
do Reguraminu korzystania ze 
5wietlic wiejskich w Gminie 
8aboszewo 

INYKAZ SWIETLIC WIEJSKICH DZIAtAJI\CYCH NA OBSZARZE GMINY BABOSZEWO 

1. SWietlica wiejska w Cywinach Wojskich 

2. Swietlica wiejska w Draminie 

3. Swietlica wiejska w Dzieldarzewie 

4. Swietlica wiejska w Goszczycach Srednich 

5. Swietlica wiejska w Sarbiewie 

6. Swietlica wiejska w Woli Folwark 



-

PROTOKOt 

przekazanialodbioru" 

Data sporzctdzenia protokohJ: ............................................ . 
Dotyczy umowy nr ... . z dnia ......................... ......... .. .. . 
UzytkownikiNajemca": ....... ....... .. ........... .... ....... .... .. ... ...... ..... ... .. ... .. . 
Gospodarz swietlicy: .... .. ............ ......... ...... ................... ... ........ ...... ..... . 

1. Zuiycie energii elektrycznej: 

Lp. Sta, licznlka energii Sta, licznlka energll Zuzycie 
elektrycznej w dniu elektrycznej w dnlu 
pn::ekaulnia ................... odbloru ..................... 
.. 

2. Zuzycie wody: 

Lp. Sta, wodomierza w Sta, wodom;erza w ZUZycie 
dniu dniu 
przeitazania ................... odbioru ..................... 
.. 

3. Stan techniczny pomieszczen swietlicy: bez zastrzei:er'1lzastrzezenia"; 

Zal~cznik Nr 2 
do Regulamlnu korzystania ze 
!;wiet!ic wiejskich w Gmlnle 
Baboszewo 

(miejscowost, data) 

Do zaFNaty 

Do Z3FNaty 

4. Uzytkowniklnajemca" otrzymuje .. .. ... komplet kluczy do zamk6w swietlicy i pomieszczeri w 
swietlicy. 

Miejscowosc i data 

.. , ... ............... . ...... ... ... . ... ....... .. .... .. ..... . 
UzytkownikiNajemca* Gospodarz swietticy 

*niepotrzebne skreslic 



miejscowosc i data 

Im i~ i nazwisko/Nazwa 

adres 

telefon kontaktowy 

WNIOSEK 

ZaJetcznik Nr 3 
do Regulaminu korzystania ze 
swietlic wiejskich w Gminie 
8aboszewo 

Wejt Gminy Baboszewo za 
posrednictwem 
Gospodarza Swietlicy 

imiQ i nazwisko 

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

podpis Wnioskodawcy 

Adnotacja Gospodarza SWietlicy Wiejskiej: 
Potwierdzam moi:tiwosc udost~pnienja swietlicy wiejskiej w terminie wskazanym we wniosku. 

Pod pis Gospodarza swietlicy 

Decyzja W6jta: 
WyraZam zgod~ie wyra:i:am zgody* 

Podpis W6jta 
-niepotrzebne skreslic 



za/qcznik Nr 4 
do RegulamillU korzyslania z 
swietlic wiejskich w Gminie 
Baboszewo 

UMOWA UzYCZENIA Nr ........•.. 

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

zawarta w dniu ............... ................ .................. w Urz~dzie Gminy Baboszewo pomi~dzy: 

PaniqJem/ ....... ............................ ..... ... ............... ... ... .... .... ... ......... ... .......... .......... . 

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

leg~ymuj'l"'liml si~ dowodem osobistym serii . ........... .... .............. ...... . wydanym 

przez ................................................................................. PESEL .............. ................ ..... . 

zwanqJym dalej BiorClcym do uzywania 

a 

Gminct Baboszewo z siedzibct przy ul. Warszawskiej 9A, 09-130 Baboszewo NIP: 567-179-04-40 
REGON 130378054 reprezentowanct przez: 
W6jta Gminy Baboszewo mgr Tomasza Sobeckiego 
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy mgr Anny Guzanowskiej, 
zwanet dale; UiyczajClcym 0 tresci nast~pujctcej : 

§1 

05wiadcza, te jest wtascicielem 
w .... ......... ...................... ........ . 

§2 

budynku Swietlicy Wiejskiej 

1. Uzyczaictcy o5wiadcza, ze zezwala Biorctcemu do uzywania na uzywanie budynku 5wietlicy 
wiejskiej 0 kt6rym mowa w §1 niniejszej umowy, przez okres od ........................... ...... .. 
do ..................... .. ............ w godzinach od .......................... do ........................... ......... ... . 

2. Uzyczajetcy 05wiadcza, Ii: wszelkie uprawnienia i obowictzki jakie wynikajct z niniejszej 
umowy w jego imieniu b~dzie wykonywat gospodarz 5wietlicy. 

§3 

Biorctcy do uiywania potwierdza, ze odebrat klucze do budynku swietlicy 0 ktorym mowa w §1 
niniejszej umowy oraz ze stan pomieszczen w budynku jest mu znany i nle wnosi do niego 
zadnych zastrzeieri . 

§4 

Biorctcy do uzywania zobowictzuje si~ do korzystania z budynku zgodnie z Regulaminem 
korzystania z swietlic wiejsklch w Gminie Baboszewo, w szczeg61nosci zgodnie z jego 
przeznaczeniem i nie odda lokalu osobie trzeciej do ui:ywania. 

§5 



1. Koszty eksploatacyjne wynikaj'lce z korzystania z budynku ~wietlicy wiejskiej pokrywane s'l 
z budietu Gminy Baboszewo. 

2. Biorctcy do uiywania zobowiGtzuje si~ usunGtc na wlasny koszt z obiektu i terenu 
przylegtego do 5wietlicy nieczystosci state przed zdaniem swietlicy. 

3. Biorctcy do uzywania zobowictzuje si~ zwr6cic obiekt i wyposaienie b~dGtce przedmiotem 
korzystania w stanie niepogorszonym, przestrzegac przepisy: bhp, ppoi, sanitarne, 
porzctdku publicznego. 

4. Biorctcy do ui:ywania zapoznaf si~ z Regulaminem korzystania ze swietlic wiejskich w 
Gminie Baboszewo, stanowiGtcym Zalqcznik do Uchwaty Nr VI/28/2015 Rady Gminy 
Baboszewo z dnia 20 maja 2015 roku i zobowif\zuje si~ do jego przestrzegania. 

§6 

Ui:yczajctcy moie rozwiqzac niniejszGt umow~ z przyczyn dotyczGtcych BiorGtcego do ui:ywania bez 
zachowania okresu wypowiedzenia. 

§7 

Po zakoriczeniu uzyczenia BiorGtcy w uzywanie zobowiGtzuje sifi! do zwrotu przedmiotu umowy bez 
wezwari , w stanie nie pogorszonym. 

§8 

Wszelkie zmiany umowy dla swej wai:nosci wymagajct formy pisemnej. 

§9 

1.W sprawach nieuregulowanych niniejszet umowct zastosowanie majet przepisy kodeksu 
cywilnego. 
2.Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewainosci. 
3.Umow~ sporzctdzono w 2 jednobrzmictcych egzemplarzach, po jednej dla kaidej ze stron. 

BiorC\.cy do uzywania UzyczajC\.cy 



UMOWA NAJMU Nr ....•.•.••. 

Zalqcznik Nr 5 
do Regulaminu konystanla ze 
swietlic wiejskich w Gminle 
.a!>=ewo 

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

zawarta w dniu ........... ...................................... w Urz~dzie Gminy Baboszewo pomi~dzy: 

Pan iqleml .......................................................................................................... .. 

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

legitymujqcqlml sie dowodem osobistym 

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

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

zwanqlym dalej NajemcCl 

a 

Gminq Baboszewo z siedzibC\ przy ul. Warszawskiej 9A, 09-130 Baboszewo NIP: 567-179-04-40 
REGON 130378054 reprezentowanC\ przez: 
W6jta Gminy Baboszewo mgr Tomasza Sobeckiego 
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy mgr Anny Guzanowskiej, 
zwanq dalej WynajmujC}cym 0 tresci nast~pujqcej: 

§l 
1. Wynajmujqcy oswiadcza, ze jest wfascicielem budynku Swietlicy Wiejskiej 

w ... .. .... .................... .... .......... . 
2. VVynajmujqcy oddaje Najemcy do uiytkowania swietl ic~ wiejskq 0 kt6rej mowa w ust. 1 z 

zapleczem kuchennym *, bez zaplecza kuchennego * wraz z wyposateniem, w 
celu ................. .. ............. ........................... ........... .. ............................ . 

§2 

Umowa zostala zawarta na czas okreslony od godz ................... dnia .......................... do 
godz .... .. ............. .. dnia ..... .. ...... .. ... .......... . 

§3 

1. Najemca potwierdza, ie odebraf klucze do budynku swietlicy 0 kt6rym mowa w §1 niniejszej 
umowy oraz ze stan pomieszczeri w budynku jest mu znany i nie wnosi do niego zadnych 
zastrzezen. 
2. Najemca zobowi~zuje si~ do korzystania z budynku zgodnie z Regulaminem korzystania z 
swietlic wiejskich w Gminie Baboszewo, W szczeg61nosci zgodnle z jego przeznaczeniem i nle 
odda lokalu osobie trzeciej do uzywania. 

§4 

I . Najemca zobowiqzuje si~ do zaplaty WynajmujC\cemu apiary za wyn8j~cle w 
wysakosci .. ................ zl netta (slawnie: ..................................... ..... ............. .......... ) plus ... .. % 
podatku VAT ................. zl, lC\cznie brutto : ... ............................................ zl (slownie: 
......... ................................... .. .... .............. ) 



2. Najemca zobowiqzany jest uiscic zaplat~ za najem swietlicy w terminie 7 dni od daty 
otrzymania faktury VAT w kasie Urz~du Gminy Baboszewo lub na konto bankowe 
wskazane na fakturze wystawionej na Najemc~ . 

3. Najemca zobowiqzany jest r6wniei do pokrycia kosztow eksplaatacyjnych za energ i~ 
elektrycznq, wad~ w terminie 7 dni ad daty otrzymania faktury VAT w kasie Urz~du Gminy 
Baboszewo lub na konta bankowe wskazane na fakturze wystawionej przez 
Wynajmujqcego. Przyjmuje si~ , ie stan rzeczywisty licznik6w zuiycia poszczeg61nych 
medi6w i zaokrqgla si~ do pefnej jednostki w g6r~. 

§5 

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

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

3. Najemca zobowiqzuje si~ przeslrzegac przepisy: bhp, ppoi. sanitarne, porzqdku 
publicznego. 

§6 

W przypadku stwierdzenia szk6d gospodarz swietlicy sparzqdza protok61, kt6ry stanowic ~dzie 
podstaw~ do ustalenia zakresu wartosci szkody. 

§7 

Najemca: 

l .Jest odpowiedzialny za fad i porzqdek w swietlicy i na terenie przyleglym do 5wietlicy 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 zuiycie. 
3.Jest materialnie odpowiedzialny za powierzone pomieszczenie oraz znajdujqce si~ w nim 
urzqdzenia i WYPosaienie, a w przypadku powstania zniszczen lub strat jest zobowiqzany do 
przywr6cenia stanu poprzedniego lub cafkowitego pokrycia kosztow usuni~cia zniszczeri. 
4.Jest odpowiedzialny za zapewnienie we wlasnym zakresie opaJu lub gazu do pieca kuchennego 
oraz srodk6w czystosci niezb~dnych do uprzqtnj~cia lokalu. 

§8 

l .W sprawach nieuregulowanych niniejszq umowq zastosowanie maiq przepisy kodeksu 
cywilnego. 
2.Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewai:noSci. 
3. Umow~ sporzqdzono w 2 jednobrzmiqcych egzemplarzach, po jednej dla kaidej ze stron . 

.... , .. .... .......... ............ ............... , . 

Najemca Wynajmuj'lcy 



PROTOKOt. 

sporzetdzony na okolicznosc stwierdzenia szk6d 

Data sporzctdzenia protokofu:." .............. .......... ................ .. 
Dotyczy umowy nr .... z dnia ........... ........................... . 
UzytkowniklNajemca·; ................ .. ... ............ ... .. ....... ...... ... .......... .... . 
Gospodarz 5wietlicy: .......................... .. .............................................. . 

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

Zal<tcznik Nr 6 
do Regulaminu korzystania ze 
swieUlc wiejskich w Gminie 
Baboszewo 

(miejscowose, data) 

Powyzsze braki/szkody· szacuje si~ na kwot~ ........ ... .. ..................... zl, kt6rct uZytkowniklnajemca'" 
zobowietzuje si~ pokryc do dnia .. ..... .. .................... . 
Protok& ztozony zostanie w Urz~dzie Gminy, gdzie po zarejestrowaniu i skopiowaniu dost~pny 
b~dzie dla obu stron, a takze stanowi(: b~dzie , wraz z zawartct umowct Nr ............................... z 
dnia .. .................. ............ .. .............. podstaw~ do roszczen odszkodowawczych. 

Miejscowosc j data 

Ui:ytkowniklNajemca· Gospodarz 5wietlicy 

· niepotrzebne skreslic 



PESEUNIP 

OSWIADCZENIE 

Zahlcznik Nr 7 
do Regulaminu korzyslanla ze 
!wietlic wiejskich w Gminie 
Baboszewo 

_ .... 

Ja niZej podpisany/a oswiadczam, 1e znana jest mi tresc Regulaminu korzystania ze 
swietlic wiejskich w Gminie Baboszewo, uchwaJonego Uchwatct Rady Gminy Nr Vl/28/2015 z dnia 
20 maja 2015 roku. 

Jednoczesnie zobowictzuj~ si~ do przestrzegania zasad z niego wynikajctcych. 

Podpis 


