
 

 

Regulamin wypożyczenia sprzętu stanowiącego własność Gminnego 

Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Dębowcu 

 

 
§ 1  

1. Regulamin określa zasady wypożyczania sprzętu należącego do Gminnego Ośrodka 

Kultury, Sportu i Turystyki w Dębowcu, zwanego dalej sprzętem.  

 

2. Wykaz sprzętu Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Dębowcu, który 

może być wypożyczany zawiera załącznik nr 2 do Zarządzenia. 

 

§ 2  

1. Wypożyczenie sprzętu Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Dębowcu 

następuje na podstawie podpisania protokołu wypożyczenia sprzętu. 

2. Odbiór i zwrot sprzętu następuje w godzinach pracy Gminnego Ośrodka Kultury, 

Sportu i Turystyki w Dębowcu. 

§3 

1. Opłata za wypożyczenie sprzętu jest pobierana według cennika stanowiącego 

załącznik nr 2 do Zarządzenia. 

2. Opłata pobierana jest za każdą dobę wypożyczenia. Jeżeli sprzęt jest wypożyczony na 

weekend (wydawany w piątek, zwracany w poniedziałek), stosuje się cenę jak za 1 

dobę. 

3. Opłata za wypożyczenie sprzętu jest uiszczana w dniu zwrotu, po odebraniu przez 

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Dębowcu.  

 

§4 

1. Wypożyczanie sprzętu Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Dębowcu 

może nastąpić wyłącznie poza kalendarzem imprez, które odbywają się w Gminnym 

Ośrodku Kultury, Sportu i Turystyki w Dębowcu.  

2. Przy wypożyczeniu, jak i oddaniu sprzętu, Wypożyczający powinien dokonać 

przeliczenia i oglądu stanu wypożyczanych rzeczy. 

3. Uszkodzenia winny być zgłoszone na etapie wypożyczania. 

4. Wady i uszkodzenia ujawniane na etapie zwrotu rzeczy przez Wypożyczającego 

obciążają Wypożyczającego.  

§5 

1. Zwrot sprzętu następuje w dniu określonym w protokole przekazania sprzętu po 

przeliczeniu ilości i ocenie jakości zwracanego sprzętu.  

2. Wypożyczony sprzęt należy zwrócić w stanie czystym, nienaruszonym i kompletnym. 

3. Za uszkodzenia wynikłe z nieodpowiedniego korzystania z wypożyczonego sprzętu 

winę ponosi Wypożyczający i on także pokrywa wszystkie koszty związane z 

naprawą. 



4. Koszty naprawy ustala właściciel sprzętu i zastrzega sobie możliwość odmowy 

przyjęcia sprzętu wypożyczonego w przypadku, gdy uszkodzenia ich będą tak 

znaczne, że naprawa stanie się nieopłacalna. W takim przypadku Wypożyczający 

zobowiązany jest do odkupienia takiej samej rzeczy.  

 

§6 

Z bezpłatnych wypożyczeń sprzętu mogą korzystać: 

a) jednostki organizacyjne Gminy Dębowiec (w tym zakłady budżetowe, jednostki 

budżetowe, placówki oświatowe, biblioteki),  

b) Sołtysi, jeżeli wypożyczają oni sprzęt celem wykonywania swoich ustawowych praw i 

obowiązków, w tym w szczególności celem zorganizowania na terenie gminy 

Dębowiec spotkań z mieszkańcami Gminy,  

c) byli członkowie Kółka Rolniczego i Kół Gospodyń Wiejskich działających na terenie 

Gminy Dębowiec,  

d) instytucje kulturalne współpracujące z Gminnym Ośrodkiem Kultury, Sportu i 

Turystyki w Dębowcu za zgodą dyrektora GOKSiT. 

 

 

 

 

 


