UMOWA

UŻYCZENIA

zawarta w dniu .............. r. w Szczecinku pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej
w Szczecinku, ul. Wiejska 4, zwanym w dalszej treści umowy “Użyczającym” reprezentowanym
przez :
1. Martę Niewczas – Dyrektora MOPS,
a ............................................................zwanym w dalszej treści umowy “Biorącym do używania”
reprezentowanym przez:
1. ……………………………………………………
o następującej treści:
§1
1. Użyczający oddaje Biorącemu do używania ruchomości, które będą wykorzystywane
do wykonywania na zlecenie Miasta Szczecinek zadania pn. „Prowadzenie ośrodka wsparcia
Środowiskowego Domu Samopomocy „Walentynka” dla osób z zaburzeniami psychicznymi przy
ul. Wodociągowej 6 A i ul. Połczyńskiej 2 A w Szczecinku”.
2. Szczegółowy opis oddawanych w użyczenie ruchomości z uwzględnieniem ich stanu
technicznego zawiera protokół zdawczo-odbiorczy, stanowiący załącznik do niniejszej umowy,
będący integralną jej częścią.
3. Biorący do używania oświadcza, że zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu użyczenia,
stwierdza jego zgodność z opisem w protokole zdawczo-odbiorczym i nie wnosi co do tego
żadnych zastrzeżeń.
4. Przekazanie przedmiotu użyczenia Biorącemu do używania przez Użyczającego nastąpi
protokolarnie w dniu 31 grudnia 2015r..
5. Biorący do używania jest zobowiązany przeprowadzić coroczną inwentaryzację drogą spisu
z natury użyczonego mienia na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330, z późn. zm.) wg. stanu na dzień 31 grudnia
i poinformować pisemnie Użyczającego o wynikach inwentaryzacji.
§2
1. Biorący do używania zobowiązany jest do:
1) ponoszenia kosztów ubezpieczenia ruchomości, o których mowa w § 1 ust. 1 i 2 po
otrzymaniu rachunku wystawionego przez Użyczającego, ze środków pochodzących z dotacji,
2) podawania do ubezpieczenia, o którym mowa w pkt. 1, również ruchomości zakupionych po
dniu zawarcia niniejszej umowy przez Biorącego do używania ze środków pochodzących
z dotacji, które stanowią własność Miasta Szczecinek,
3) przeznaczania środków pozyskanych w ramach ubezpieczenia, o którym mowa w pkt. 1 na
likwidację powstałej szkody,
4) ewidencjonowanie i prowadzenie w książce inwentarzowej mienia majątku ruchomego.
2. Biorący do używania zobowiązuje się używać przedmiot użyczenia, zgodnie z jego
przeznaczeniem oraz utrzymywać go w takim stanie, aby nie narażać go na zniszczenie inne, niż
powstałe w wyniku bieżącego zużycia.
3. Biorący do używania nie może bez zgody Użyczającego udostępniać przedmiotu użyczenia, ani
w części, ani w całości osobom trzecim.
4. Biorący do używania zobowiązuje się do przeprowadzania ze środków pochodzących z dotacji:
konserwacji, wszelkich napraw użyczonych ruchomości, szkód powstałych w okresie użyczenia
oraz utrzymywania ich przez okres użyczenia w taki sposób, aby nie uległy one pogorszeniu,
z wyjątkiem pogorszenia wynikającego z normalnego zużycia.
5. Biorący do używania zobowiązany jest uiszczać opłaty abonamentowe RTV w odniesieniu do
sprzętu określonego w rozporządzeniu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie wysokości
opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz zniżek za
ich uiszczenie z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc opublikowanego na dany rok,
na podstawie art. 3 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1204).

§3
Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony, tj. na okres realizacji przez Biorącego do
używania zadania „Prowadzenie ośrodka wsparcia Środowiskowego Domu Samopomocy
„Walentynka” dla osób z zaburzeniami psychicznymi przy ul. Wodociągowej 6 A i ul. Połczyńskiej 2 A
w Szczecinku”.
§4
Po zakończeniu umowy użyczenia Biorący do używania jest zobowiązany zwrócić
Użyczającemu przedmiot użyczenia protokołem zdawczo-odbiorczym.
§5
Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§6
W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia
1964r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121, z późn. zm.).
§7
Ewentualne spory, powstałe w związku z zawarciem i wykonywaniem niniejszej umowy
Strony poddadzą rozstrzygnięciu właściwego, ze względu na siedzibę Użyczającego sądu
powszechnego.
§8
Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
dla każdej ze stron.
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