
 
 

 
1 

 

Załącznik nr 3 do Regulaminu korzystania z zasobów  

Chełmińskiego Inkubatora Organizacji Pozarządowych Grudziądzka 36 

 

POROZUMIENIE DOT. KORZYSTANIA Z ZASOBÓW 

Chełmińskiego Inkubatora Organizacji Pozarządowych Grudziądzka 36 

NR ………………….. 
 

zawarte w dniu . . . . . . . . . . . . . . . w Chełmnie 

pomiędzy: 

Gminą Miasta Chełmna, ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno, zwaną dalej „Gminą”, reprezentowaną 

przez Artura Mikiewicza– Burmistrza Miasta Chełmna 

a 

…………………………………………………………………………………………………., 

zarejestrowaną w KRS lub w innym rejestrze  

                      

…………………………………………………………………………………………………,  

 

zwaną dalej Uprawnionym i reprezentowaną przez …………………………………………… 

(zgodnie z KRS lub innym rejestrem, upoważnieniem). 

 

§ 1 

1. Przedmiotem Porozumienia jest udostępnienie korzystania z zasobów Chełmińskiego 

Inkubatora Organizacji Pozarządowych Grudziądzka 36 z siedzibą przy ul. Grudziądzkiej 36, 

zwanego dalej G36, na potrzeby realizacji zadań własnych gminy w ramach statutowej 

działalności Użytkownika. 

2. Podstawą do zawarcia Porozumienia jest złożenie prawidłowo wypełnionego Wniosku  

o zawarcie porozumienia ws. korzystania z zasobów G36 wraz z załącznikami. 

3. Na mocy niniejszego Porozumienia G36 w sposób nieodpłatny i nieograniczony udostępnia 

pomieszczenia wraz z wyposażeniem w budynku przy ul. Grudziądzkiej 36 w Chełmnie na 

warunkach określonych w Regulaminie korzystania z zasobów G36, zwanego dalej Regulaminem. 

 

§ 2 

W przypadku nieprzestrzegania niniejszego Porozumienia lub naruszenia Regulaminu przez 

Użytkownika, Gmina ma prawo wypowiedzieć porozumienie, powiadamiając o tym fakcie na piśmie.  

 

§ 3 

Zmiany niniejszego Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

 

§ 4 

1. Sposób reprezentacji Użytkownika w sprawach majątkowych (proszę wpisać treść odpowiedniego 

paragrafu ze statutu albo treść z wypisu z KRS lub innego rejestru): 

 

………………………………………………………………………………………………. 

Imię i nazwisko, funkcja, telefon, adres e-mail       

 

……………………………………………………………………………………………… 
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Imię i nazwisko, funkcja, telefon, adres e-mail  

 

……………………………………………………………………………………………… 

  

Imię i nazwisko, funkcja, telefon, adres e-mail  

 

……………………………………………………………………………………………… 

2. Osoby uprawnione do reprezentowania Użytkownika wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich 

danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO)  (DZ.U.UE.L.119.1) w celach 

związanych z realizacją porozumienia. Administratorem zebranych danych osobowych jest G36. 

Dane osobowe zawarte w formularzu wykorzystane zostaną dla potrzeb realizacji Porozumienia. 

Wnioskujący ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych 

osobowych jest dobrowolne. 

3. Użytkownik zobowiązuje się do niezwłocznego informowania o zmianach statutu i składu 

organów reprezentujących Użytkownika oraz do uaktualniania danych kontaktowych.  

4. Użytkownik przejmuje odpowiedzialność cywilną za działania podejmowane przez siebie na 

terenie G36 i wypadki mające miejsce w czasie korzystania przez niego z zasobów  G36 

(pomieszczeń, sprzętu). 

5. Porozumienie strony mogą rozwiązać w następujący sposób: 

1) za zgodą stron w każdym czasie; 

2) za jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia; 

3) w drodze natychmiastowego wypowiedzenia przez Gminę w przypadku naruszenia 

Regulaminu oraz postanowień niniejszego Porozumienia. 

 

§ 5 

Osoby upoważnione do: składania rezerwacji usług G36, odbioru korespondencji, korzystania 

z urządzenia wielofunkcyjnego, komputera (należy zaznaczyć uprawnienia poszczególnych osób 

do korzystania z zasobów  Punktu wpisując T – tak i N – nie - odpowiednio):  

Imię  

i nazwisko 

Nr 

dokumentu 

tożsamości 

Komputer 
Odbiór 

korespondencji 

Rezerwacja 

zasobów 

Urządzenie 

wielofunkcyjne 

      

 

 
     

 

 
     

 

 
     

§ 6 
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1. Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się przestrzegać jego 

postanowień. 

2. Użytkownik jest zobowiązany używać przedmiotów zgodnie z jego właściwościami                                     

i przeznaczeniem.  

3. Użytkownik zobowiązany jest do pozostawienia sprzętu w stanie niepogorszonym  

i ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w czasie jego eksploatacji. 

4. W przypadku wystąpienia uszkodzenia/usterki, Użytkownik zobowiązany jest do pokrycia 

kosztów związanych z naprawą lub wymianą zepsutego sprzętu.  

5. Użytkownik nie ma prawa bez zgody G36 dokonać żadnych zmian, ulepszeń w pomieszczeniach 

G36. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z pomieszczeń oraz składników majątku G36 

z poszanowaniem zasad gospodarności zasobów G36. 

 

§ 7 

Porozumienie jest ważne do …………. r. lub do dnia wprowadzenia zmian w sposobie reprezentacji 

Użytkownika i/lub zmiany w składzie organów reprezentujących Użytkownika. 

 

§ 8 

Porozumienie zostało sporządzone w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym  

dla każdej ze stron. 

§ 9 

Zmiany niniejszego Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 10 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Porozumieniem, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

……………………………………...                     ………........................................................... 
Podpis osoby reprezentującej Gminę  Podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób 

upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji pozarządowych lub innych podmiotów 

 

 

 

 
 


