
Zalocznik 
do uchwaty 
Zarzgdu Powiat w Pultusku 
z dnia . -2,71  11,:51qp?010-- 20I9r. 

Porozumienie nr 	/2019 

zawarte w dniu 	w Pultusku pomiedzy: 

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 ul. Bialowiejska 5, 

reprezentowanym przez 	  - Dyrektora 

§1. 

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

w uzywanie samochod osobowy marki Ford Transit M2 Autobus, zwany dalej 

samochodem, wyprodukowany w 2019r., przystosowany do przewozu os6b 

niepelnosprawnych, kt6rego zakup zostal dofinansowany ze §rodkow Paristwowego Funduszu 

Rehabilitacji OsOb Niepelnosprawnych w ramach „Programu wyrownywania roZnic miedzy 

regionami III" — Obszar D o wartoki 206.640,00 zi (slownie: dwiegcie szege ziotych szegeset 

• 	czterdziescci zlotych 00/100). 

§2. 

1. Wiakicielem samochodu jest Powiat Pultuski. 

2. Samochod zostal zakupiony w ramach zadania pn. „Likwidacja barier transportowych na 

terenie powiatu pultuskiego — zakup autobusu 10-cio i wiecej miejscowego dostosowanego do 

przewozu ()sob niepelnosprawnych" na potrzeby Srodowiskowego Domu Samopomocy 

w Pultusku. 

§3. 

1. 	Biorqcy w uzyczenie zapoznal sic ze stanem faktycznym samochodu i nie wnosi 

Zadnych zastrze2en. 



2. Biorqcy w uZyczenie zobowiazuje sic uZywae samochod zgodnie z jego 

przeznaczeniem. 

3. Biorqcy w utyczenie nie mote oddae samochodu do korzystania osobom trzecim. 

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

stanie technicznym oraz zobowiqzuje sic do dokonywania na wlasny koszt wszelkich napraw 

w takim zakresie, w jakim jest to konieczne dla zachowania samochodu w stanie 

niepogorszonym. 

5. Wszelkie koszty zwi4zane z uzywaniem samochodu obciq2aj4 Biorqcego w u2yczenie 

(m.in. koszty eksploatacji, bie2qcych konserwacji, przegl4dow, ubezpieczen). 

6. Biorqcy w uzyczenie jest odpowiedzialny za przypadkowq utrate lub uszkodzenie 

samochodu, jegli: 

1) uzywa jej w sposob sprzeczny z niniejszym porozumieniem, wia§ciwo§ciami lub 

przeznaczeniem, 

2) powierzyl samochod osobie trzeciej bez upowa2nienia ani nie bedqc zmuszony przez 

okolicznoki. 

§4. 

1. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokre§lony. 

2. Porozumienie mote zostae rozwiqzane przez kaalq ze stron z zachowaniem 

1 - miesiecznego okresu wypowiedzenia lub w ka2dym czasie za porozumieniem stron. 

3. W przypadku rozwiqzania porozumienia Biorqcy ma obowiqzek zwrOcie samochod 

Przekazujqcemu w niepogorszonym stanie. Biorqcy nie ponosi odpowiedzialno§ci za 

zu2ycie samochodu, jezeli wynikalo ono z prawidlowego uzywania. 

• 
4. Zmiany warunkow niniejszego porozumienia wymagajq formy pisemnej pod rygorem ich 

niewa2no§ci. 

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem maja zastosowanie przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 

6. Niniejsze porozumienie sporzadzono w dwoch jednobrzmiqcych egzemplarzach, po 

jednym dla ka2clej ze stron. 

Podpis i pieczge Przekazujgcego 	Podpis i pieczee Biorgcego w zyczenie 
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