
Zalocznik 	„ 
do uchwaly 
ZarzaduAwiatu Pultusku 
z dnia . 	3vuolnia,  .2019r. 

Porozumienie nr 	/2019 

zawarte w dniu 	w Pultusku pomigdzy: 

Przekazujqcym - Powiatem Pultuskim 

z siedzibq: 06-100 Pultusk ul. Marii Sklodowskiej — Curie 11, 

reprezentowanym przez 

a 

Biorqcym w uzyczenie - Srodowiskowym Domem Samopomocy w Pultusku 

z siedzibq: 06-100 Pultusk 	Bialowiejska 5, 

reprezentowanym przez 	  - Dyrektora 

§1. 

Przekazujqcy oddaje na czas nieokre§lony do bezplatnego uZywania, a Biorqcy przyjmuje 

w u2ywanie garai blaszany, ocynkowany o wymiarach 3,5m x 7m o warto§ci 4750,00 zi 

(slownie: cztery tysigce sicdcmset picedziesigt zlotych 00/100) 

§2. 

1. Wia§cicielem garazu jest Powiat Pultuski. 

2. Garaz zostal zakupiony w ramach zadania pn. „Zakup gara2u na potrzeby nowo 

zakupionego autobusu dla Srodowiskowego Domu Samopomocy w Pultusku" 

§3. 

1. Biorqcy w uzyczenie zapoznal sic ze stanem faktycznym gara2u i nie wnosi 2adnych 

zastrze2en. 

2. Biorqcy w uzyczenie zobowiqzuje sic u2ywae garaZ zgodnie z jego przeznaczeniem. 

3. Blowy w u2yczenie nie mote oddae gara2u do korzystania osobom trzecim. 

4. Biorqcy w u2yczenie zobowiqzuje sic do dbania i utrzymania gara2u w nale2ytym 

stanie technicznym oraz zol,owiqzuje sic do dokonywania na wlasny koszt wszelkich napraw 

w takim zakresie, w jakim jest to konieczne dla zachowania gara2u w stanie niepogorszonym. 

5. Wszelkie koszty zwiqzane z u2ywaniem gara2u obciq2ajq Biorqcego w u2yczenie. 



6. 	&Lowy w uzyczenie jest odpowiedzialny za przypadkowa utrate lub uszkodzenie 

garaZu, jeMi: 

1) uzywa jej w sposob sprzeczny z niniejszym porozumieniem, wlakiwogciami lub 

przeznaczeniem, 

2) powierzyl garaZ osobie trzeciej bez upowaznienia ani nie bedac zmuszony przez 

okolicznoki. 

§4. 

1. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreglony. 

2. Porozumienie mote zostae rozwiazane przez katda ze stron z zachowaniem 

1 - miesiecznego okresu wypowiedzenia lub w kazdym czasie za porozumieniem 

3. W przypadku rozwiazania porozumienia Bioracy ma obowiazek zwrocie garaZ 

Przekazujacemu w niepogorszonym stanie. Bioracy nie ponosi odpowiedzialnoki za 

zuZycie garaZu, jeZeli wynikalo ono z prawidlowego uZywania. 

4. Zmiany warunkow niniejszego porozumienia wymagaja formy pisemnej pod rygorem ich 

niewa2nogci. 

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem majg zastosowanie przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 

6. Niniejsze porozumienie sporzgdzono w dwoch jednobrzmiqcych egzemplarzach, po 

jednym dla ka2dej ze stron. 

Podpis i piecz0 Przekazujqcego 	Podpis i pieczee Biorqcego w uzyczenie 

STA. S TA 

a alewski 
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