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olgie.d szcz,ęśny
Pogotowiropi€kuńczego

w związkuz ak@ptacjąwniosku złożonego
do Prezyd€nta Miasta Konira
z dnia 08']1.2007r'' w sFavr'i€ łvyarenia zgody na b€zpłatD€ uzyczeni€ lokalu
w bud'r*u pzy ul. Kurpńskiego 3 dlg Polskiego stowaEyszćniana Rfecz osób
z Upośl€dzeni€n Uinygo\łf,m '' Koło'' w Konfuie' proszę o gzygotowanie
stosownegodokum€nfu w pEedniotowejsprawie.
przekazujękserokopięłItioskuz ak.€ptaojąPana hezydenta'
w załąozeniu
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KonĘ dda 06' I l '2007I'

Dyrekcj! PogotowltoPi.kuńcf€go

Z\1,racamsię f uPnejmą prcśbąo zwolni.trie f cłtsa llacóv](r
stoMźyszenla
rnieszczącesię w budynkupęy ul. KuĘińsHego 3 - Polskiego

Uńyśło"anKołow Koninie.
osób z UPośledanień
naR-zecz
PEcy i Polityki
Nadnienim, iż w toaor'ąjzeau MinisbŹ GoŚPod.rki
!] Pkt.4ok.ślaconasĘPuje:
spolecaejz dnia25'o3.2o04r'

IÓk,I, Weńaczo,eeÓ
Ptob6ę z1łolnie,irf oPła!za !ż,'!kou]anieobkktu ]ub
kn obieh !"b
Ąd Wtszlar p@ okles ńk traszy ,iż la lat ą Prz,pa.\kuady
jedĄoŚtkisdnożądu tery|oridlnego
Ioka1stąnfui*'łĄ5wść
Lokal użłtkuj€ny od l995r.
było
Nadmieniań' iż s podobnej,prccede$owej syfulqji
na Rz6z Pomocy osobon chorym Psychicaie' mieyczącyn
pźy ul. Ró:Życkiegoi fctało zwolnionef cz'ns.
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DO PREZYDENTA MIASTA KONINA
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I. 1VNIOSKODAWCA
Pogoiowieopiekuńczew Konilie iv porozumieniuz M€jskim ośrodkiem
PomocyRodziniew Koninie.

tr.TREśćwNIosKU
Wyreellie

zsody

!B

stowaźFzenia na Rz€cz

b€zpŁbe

użyczenie tokalu dla Polskiego

Umysłowfm Zarządem
osób f Upośledzeniem

Kołąw Koninie.

m. PRo?oNowANE RozsTRzYGNĘcIE
Akceptacja*niosku
DYREKTOR
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Uzasadnienie
wniolku do
Prezydenta Miasłs Koaiua
2007roku
z dnia ........-.............,..

w Ęfawie wyTaż€nia zgody na bezpłatneułczeni€ lokalu dla
Polskego StowaŹyszenia na Rzeoz osob z Upośl€dze €m Umysło$/ym
Z€Źądern Koław Konide
Pogotowi€ opielończ€ w Koninie osiąga dochód w D'ale 852
śr€dnio50 000,00roczitiez b,tułuUmowy laJnu
rozdziale852ol w wysokości
tokalu uzytkowe8o z dlia 15 listopada 2005 roku zawalt€j z Polskin
na Rzecz osób z Upośl€dzeniemUnysłowymzarządenKoła
stowarzyszeniem
Po|skiestowar,ys;de na Rfecz osób z Upośl€ijz€niem Un)słowym
Za'Ąd€m KoŁ w Koninie eńciło się z pisnem do Pogotowiaopi€kńoz€8o
!v Koninie z piośbąo zwolnienie z czytr@ plamwki nieMfqpej slę
w budyntoprzy ul' Kurpńskiego 3 powoh'ąc się na $ 3 pld 4 Rozpouądzenia
Mńistra Gospoda*i PEcy i Polityk społ€cuej zdnia25'03'2004 roku
w spnwie warsztatówTempiiZajęcjowejPoeotowie opiekujńcz' w Koninie jest skłoffie pźychylió się do
prośbystowarz}szenńpod wafunki€n ryiększania coroczol€ builżetuo kwotę
z t'tułuDajnu' Jestto L.wotaba zo istotnadla pogotowia'kóĄvzrnaczAIny
na bieząc€ funkojonowanie'

UMowA UżYczENrA LoKA!U UZy,l.KowDGo
w dniu30'majazola toku estałaawa.ta umowaułczmi'

lot'lu Uż'tkowego

Pogotowiemopiekuócz}T w Koninieul. KuĘiBkie8o 3, repiefotowmym prrez|
olgi€rda szczęsnego DyrcktoraPogotou,iaopiekuńczegow Koninie'
Zwan}mw dalszejtreści
Mowy uŻyczAJĄc'.ln
Polskim stNarz)szmien naB-zeczosób f Upośl€dz€ni.m UmysłorymKołow
Koniniez siedziĘKoniĄ ul. KurpńŚki€gÓ 3 z8rządenKoław KoniDię'KRs
0000023543
ręrcrenrowanympź€z:
] ' LucynęMichalsĘ PŹewodnicfącązrząduKoła
2. Ha|inęstasŚĘ
selaEtda zrządu Kol&
Ąeym 9 d.]stj ft{cimow) B|oRĄcvM Do L ż\.WANLĄ
PRZEDMIOT I'MOWY
6l
] ' Uł@jący oświadczą
żezgodniez de.VjąNr l.kc 72u4l3l05 z iInia20 maja
2005r' PtęzydątaMiasla Kmina astałamu p%kaaM w tNał] zfząd na czs
nieznacf ony nieruchomość
zabudowana
stanowiącawłsność
Miasla Konina
położona
w Kmini€ obĘb cumków m. ł ewidencjigmtów i bud}nkówfu
45714
dzisłki
opow.0'3349!ą dla kólej w sądfie Ręionowymw Kminie
jest k,ięgawi€cz}sta Kw nr 40779'
prowadzona
2'Zzofu|\ęz d.cyĄąPretydetĄ Miasla Konina z dnia5 maja20l4 rctu Użyu.jący
posiadazgodęoa oddaio w bezpłarne
!łcani€ lokau w bud}tkup'y ul.
Kurpiński%o3 Bio.{emu do użłvnit.a (6 do 31 grudnia2020!.

s2
l ' Użyc,ejącyoddajew befplatneużnłuie lokal u4tko'!y o powieźchni4]4 mr
aajdujący się na partwe w budynkulmiejscNion}m M nierucbomości
okreś|on€w
,j s l mowy' a BioĘcy do używsli! pomi€s&ania t. p%jmuje'
2' Biorą.y do uż}Vt!i' !żyeńy |Ń3I WenŃzy M prowadzfuiedziołalnoścj
statutow€j w 9czegó]nościProwa&€ni€ ośrcd}r R.habi|it.cyjno' Wychowrwcz.go.
Eduka.yjnG
3' Ułętjący }astawianotyksięgowedla Bio.ącegodo użłVtlit.

$3
Unowazostajezawarta
naca oaaczmy dodnia 3l grudDir2020r-

1'3' zimń. woda i opłatakanałąa - wg fakturydostawcy60%kosftów pokrywać
będziePogotowleopigkuńcze'a 40%Po|skiestowa|zyszeniena Rzee osób
f Upoś|gdzeniem
Umysłowym
'
] 4. siwóf nieczYs|ości- na podstfuie odĘbnoj umoly zawańej międfy
faklade. oc7ysfeańia
Biorq.y. w uzn!€ n ie a oopw|edńim
s'e Lisz*ć oolatyZwiąfanef e\spoataqą
2 B o.ącydo "zyM"|a zobowią7uje
pŹef Użvcz6]ą@go
w cą9u JU
poosraw|o
wyslawo.ycF
rachun\ów
buovn^u
na
dniodda1yolżymaniarachunku.
3' Wysokośćstaweka opła|ydodalkowe'o którychmowaw ust2 !|egafmianie
stosoMie do zmianwPrwadzonych PEoz dostawcówi obowiqfujez chwi|ę ch
4 zA każdv dzleń opóŹnienla w zap|acie arct! kosftÓW
Użyeają&go B orącemudo uż}ryanLena|iczanebędq odse|kl
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1' Użyczającemusłużyp|awoloeiążania urnowyw lrybis nalychnriaŚ|owym'
w przyPadku
fachow€ n iaieminówwypowiedzenia'
. zaleganiap|zef sioĘcego do uzylvaniaz€ zwrotemkosztówwynikającychf s 6
p. 2 umory u dwa kol€ińe okesy płalności
oddania ó|zed.niotuużyczsniaw podnajom a|bo do b€zpłalnego użyvvania
osobomtŹecim bef fgody Użydają@go,
' użWania p.zedm]oiu!życzenia w sposób spfecfny z umowq |uo
2' W rafie rcfwiąz€nia umowyułczenia BioĘcy do użylvariajest zobowiazanydo
wydaniapeedmioiu użyczgniaw stańie niepogorgonym'Biorący
niezł,łocfnego
za zu4ce żeczy będącewynkem
nio jesl odpowiedfiainy
do Użyvvania
orawdloweoouzwania
j Podsrewańa|eńa slanu leÓn|cznego|oka| o kórych mowaw s 2 Jmowy
b9dziepiotokółodbiorczysPożądzonyi Podpisanyp|zezobie stlonyn]ełłocznie
powydaniuPżedmio|u
użyżenia,
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formypisemne],
d|aswoiejważności
umowywymagajq
Wsfelkiezmianyniniejszej
niniojsfejufiowy fastosowenie
W sp.each nj€ur€g;|Nanych postańowienianri
mi6ćbędąpzspiŚy kodeksucywihego
sąd
3 Wsfe|kie spory na t|e wykonywaniaUnowy lofstrzygać będfie Vvłaściwy
powsechny w Koninl€'
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POLSKIE STOWARZYSZENTE NA

RZEcz osÓB

Z UPosLEDzENIEMUMYsŁowYM KoŁo w KoNINIE

UL' KURPIŃSKIEGo 3 62.510KoNIN TEL/F AX 242-20-64
Konin dn.07.04.2014r.

sr.I012014

Pogotowieopiekuńcze
u|.KurpińŚkiego3

Zażąd Koła Polskiego stowarzyszeniana Rzecz osób z Upośl€dzenim
Umysło{ym w Koninie zwnca sję z upfzejmąprośbąo
Prz€dtużenie umowy
uuyczen;alokalu uz}'lkowego o Powiemh.i 434 m,przy ul' Kurpińskiego
3 do
dnia 31.12.2020r.
ww ułczony lokal użlkowy zostaniepŹeznaczony na p.owadzenle
działalności
statutow€j w sfczególnościośrodkaRehabilitacyjno. Edukacyjno-
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