
Zarz'ldzenie Nr ORG.00SO.17.2019 

W6jta Gminy Baboszewo 

z dnia 21 marca 2019 r. 

w sprawie wprowadzenia "Regulaminu przekazania do korzystania - uiyczenia radnym Rady 

Gminy w Baboszewie sluibowych tablet6w" 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz<jdzie gminnym (Dz. U. z 2019 

r. poz. 506 t.j.), zarz<jdzam, co nast~puje: 

§1 

Wprowadza si~ "Regulamin przekazania do korzystania - uiyczenia radnym Rady Gminy w Baboszewie 

stuibowych tablet6w" w brzmieniu okreslonym zat<jcznikiem do niniejszego zarz<jdzenia. 

§2 

Wykonanie zarz<jdzenia powierza si~ Kierownikowi Referatu Planowania Przestrzennego, Gospodarki 

Nieruchomosciami i Odpadami, Ochrony Srodowiska i Rolnictwa. 

§3 

Zarz<jdzenie wchodzi w iycie z dniem podpisania. 

mgr into n Janusz Pietruszewski 



Zalqcznik Nr 1 

do Zarzqdzenia Nr ORG.00SO.17.2019 

z dnia 21 marca 2019 r. 

Regulamin przekazania do korzystania - uzyczenia radnym Rady Gminy w Baboszewie 

sluzbowych tablet6w 

§1 

51uibowe tablety stanowiqce wlasnosc Urz~du Gminy Baboszewo, przyznawane Sq radnym Rady 

Gminy w Baboszewie w celu zapewnienia im dost~pu do dokument6w zwiqzanych z pracami Rady 

Gminy w Baboszewie i jej komisji, za pomocq sieci Internet. 

§2 

1. 51uibowy tablet przyznawany jest radnemu na czas sprawowania przez niego mandatu. 

2. Przyznanie tabletu nast~puje po podpisaniu przez radnego umowy uzyczenia, zwanej dalej umowq, 
kt6rej wz6r stanowi zalqcznik nr 1 do Regulaminu. 

3. Przekazanie tabletu nast~puje po podpisaniu umowy protokolu przekazania, wedlug wzoru 
stanowiqcego zalqcznik nr 2 do Regulaminu. 

4. Merytorycznq obslug~ zwiqzanq z przekazaniem i obslugq tabletu sprawuje Biuro Rady Gminy w 
Baboszewie. 

5. Tablet przekazuje si~ radnemu z obowiqzkiem zwrotu. 

§3 

1. Tablet przekazany radnemu moie miec zainstalowane wylqcznie oprogramowanie, na kt6re licencje 
posiada Gmina Baboszewo. 

2. Czynnosci instalowania, aktualizowania oprogramowania oraz obslug~ serwisowq wykonuje 
informatyk w Urz~dzie Gminy Baboszewo. 

§4 

1. Zwrot tabletu nast~puje po wygasni~ciu lub rozwiqzaniu umowy. 

2.0 rozwiqzaniu umowy informowany jest Przewodniczqcy Rady Gminy. 

3. Przyj~cie zwracanego tabletu dokonuje si~ w formie protokolu zdawczo-odbiorczego, kt6rego wz6r 
stanowi zalqcznik Nr 3 do Regulaminu. 

4. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia tabletu, fakt ten wraz z opisem uszkodzenia odnotowuje si~ 
w protokole zwrotu. 

5. W przypadku, gdy uszkodzenie powstalo z winy biorqcego do uzywania, obciqzany jest on kosztami 
naprawy. 

§5 

Ewidencj~ przekazywanych radnym tablet6w prowadzi Biuro Rady w Urz~dzie Gminy Baboszewo. 



Zalqcznik Nr 2 

do Zarzqdzenia Nr ORG.00SO.17.2019 

z dnia 21 marca 2019 r. 

Umowa przekazania do korzystania - uiyczenia nr ..... ......... .. ....... ..... .. . 

zawarta w dniu .... .................... w Baboszewie pomi~dzy : 

1. Gminq Baboszewo, reprezentowanq przez mgr ini. Bogdana Janusza Pietruszewskiego - Wojta 

Gminy Baboszewo - zwanym dalej " Uiyczajqcym" 

a 

2. P. . .... ....... ................................................................... , radnym(q) Rady Gminy w Baboszewie, 

legitymujqcym(q) s i~ dowodem osobistym nr .................. ......... ........ , (PESEL: ... ..... .......... ............... ............ .. ) 

zamieszkalym(q) w ..... ....... .. .... .................................... ......................... .. ... - zwanym(q) dalej "Biorqcym do 

uiywania" lub "Biorqcym", zawarta zostala umowa 0 nast~pujqcej tresci : 

§1 

Uiyczajqcy oswiadcza, ie jest wlascicielem i posiada na stanie majqtkowym tablet okreslony 

szczegolowo w protokole przekazania - zwane dalej tabletem. 

§2 

1. Uiyczajqcy przekazuje bior'lcemu do korzystania - uzywania tablet, a biorqcy przyjmuje go na czas 

sprawowania mandatu radnego Rady Gminy w Baboszewie. 

2. Przekazanie tabletu nast~puje w celu zapewnienia Biorqcemu dost~pu do dokumentow zwi'lzanych 

z pracami Rady Gminy w Baboszewie i jej komisji za pomocq sieci Internet. 

3. Przekazanie tabletu nast~puje po podpisaniu przez Biorqcego umowy protokolu przekazania, 

b~dqcego zalqcznikiem do niniejszej Umowy. 

§3 

1. Biorqcy ponosi pelnq odpowiedzialnosc materialn'l za szkod~ powstalq w tablecie, jeieli powstala 

ona z jego winy. 

2. Biorqcy zobowiqzany jest do niezwlocznego zglaszania Uiyczajqcemu wszelkich stwierdzonych 

usterek bqdi wad tabletu, jak rowniei nieprawidlowoSci jego pracy lub dzialania. 

3. Biorqcy zobowi'lzany jest do niezwlocznego powiadomienia Uiyczajqcego 0 fakcie uszkodzenia lub 
utraty tabletu . 

4. W przypadku uszkodzenia lub utraty tabletu na skutek przest~pstwa, biorqcy zobowiqzany jest 

zglosic ten fakt Policji oraz przedloiyc stosowny dokument Uiyczajqcemu. 

§4 

1. Biorqcy zobowiqzuje si~ do: 

a. naleiytej dbaloSci 0 przyznany mu tablet; 



b. uzytkowania tabletu w spos6b wfasciwy dla tego rodzaju sprz~tu elektronicznego; 

c. nie udost~pniania tabletu osobom trzecim; 

d. zabezpieczenia tabletu przed dost~pem os6b trzecich; 

e. korzystania z oprogramowania zainstalowanego na przyznanym mu tablecie zgodnie 

z obowiqzujqcymi przepisami prawa; 

f. nie instalowania na tablecie zadnego oprogramowania; 

g. nie uruchamiania na tablecie oprogramowania innego, niz zainstalowane przez Uzyczajqcego; 

h. nie pobierania, nie przechowywania, nie rozsyfania ani nie udost~pniania za dnych plik6w, co do 

kt6rych maze zachodzie podejrzenie naruszenia praw autorskich ich dotyczqcych; 

i. nie podejmowania zadnych czynnosci, kt6rych skutkiem maze bye nieuprawnione dziafanie w sieci, 

jak w szczeg61nosci np. skanowanie port6w, rozsyfanie spamu, uzyskanie nieautoryzowanego dost~pu 

do zasob6w, rozpowszechnianie szkodliwego kodu, itp.; 

2. biorqcy do uiywania oswiadcza, iz jest swiadomy odpowiedzialnosci karnej, a kt6rej mowa 

w artykufach: 278 §1 i 2, 291 oraz 292 w zwiqzku z art. 293 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. kodeks 

karny, tj. (Oz. U. z 2018 r. paz. 1600) oraz odpowiedzialnosci karnej i cywilnej przewidzianej 

w artykufach 116 i nast~pnych ustawy z dnia 41utego 1994 r. a prawie autorskim i prawach pokrewnych 

(Oz. U. z 2018 r. paz. 1191) oraz innych ewentualnych przepisach prawnych za niezgodne z prawem 

korzystanie, rozpowszechnianie, utrwalanie, uzyskiwanie lub zwielokrotnienie oprogramowania. 

3. W przypadku naruszenia przez Biorqcego do uzywania postanowien ust. 1, Uzyczajqcy jest 

uprawniony do rozwiqzania umowy w trybie natychmiastowym. 

§5 

1. Umowa zostaje zawarta na czas sprawowania przez Biorqcego do uzywania mandatu radnego. 

2. umowa maze bye rozwiqzana przed upfywem czasu, a kt6rym mowa w ust. 1: 

a. na podstawie porozumienia stron - w kazdym czasie; 

b. za tygodniowym okresem wypowiedzenia. 

3. uzyczajqcy maze rozwiqzae umow~ w trybie natychmiastowym poprzez zfozenie stosownego 

oswiadczenia - w przypadku naruszenia przez Biorqcego do uzywania postanowien umowy, 

w szczeg61nosci zobowiqzan okreslonych w §4 ust. 1. 

4. Biorqcy do uzywania zobowiqzany jest zwr6cie tablet z dniem wygasni~cia lub rozwiqzania umowy. 

Wraz ze zwrotem tabletu sporzqdza si~ protok6f zwrotu. 

5. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia tabletu fakt ten wraz z opisem uszkodzenia odnotowuje si~ 

w proto kale zwrotu. 

6. w Przypadku gdy uszkodzenie powstafo z winy Biorqcego do uzywania, jest on zobowiqzany do 

pokrycia koszt6w naprawy. 

§6 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszq umowq stosuje si~ przepisy Kodeksu cywilnego, 

a w szczeg61nosci postanowienia tytufu XVIII - uzyczenie. 



2. Wfasciwym do rozstrzygania spor6w mogqcych wyniknqc w przedmiocie niniejszej umowy jest sqd 

powszechny wfasciwy dla siedziby Uiyczajqcego. 

3. Umowa zostafa sporzqdzona w dw6ch jednobrzmiqcych egzemplarzach, po jednym dla kaidej 

strony. 

(Uiyczajqcy) (Biorqcy do uiywania) 

Zafaczniki: 

1. Protok6f przekazania. 



Zafqcznik Nr 3 

do Zarzqdzenia Nr ORG.00SO.17.2019 

z dnia 21 marca 2019 r. 

Protok61 przekazania tabletu z obowiqzkiem zwrotu 

Przekazujqcy: 

Urzqd Gminy Baboszewo 

Biorqcy do uzywania: 

Imi~ i nazwisko .................... .... .. ....... .................................. ............ - Radny Gminy w Baboszewie 

(zas przekazania: 

ad ........................ ....................... na czas pefnienia mandatu radnego. 

1. Przedmiot przekazania tabletu: 

Marka i model .... ...... ........................ .. 

Numer seryjny ............ .. ................ .... . 

Numer inwentarzowy ..................................... . 

(podpis osoby przekazujqcej) (data przekazania) (pod pis biorqcego do uzywania) 



Protok61 zwrotu tabletu 

Zwracajqcy: 

Imi~ i nazwisko ....................... .... .. ................................................. . 

Przyjmujqcy: 

Zalqcznik Nr 4 

do Zarzqdzenia Nr ORG.00SO.17.2019 

z dnia 21 marca 2019 r. 

Imi~ i nazwisko - .................................. ........................... , przedstawiciel Urz~du Gminy Baboszewo 

(zas zwrotu: 

Data ....................................... .. 

Podstawa zwrotu: ..................... ........................ .... ........................... ... .. .... .... .... .... ... ..... ..................... ........ ... ........ . 

1. Przedmiot zwrotu - sluibowy tablet: 

Marka i model ........................ .......... .. 

Numer seryjny .................................. . 

Numer inwentarzowy .......... .... .. .................... .. 

Uwagi dotyczqce stanu przedmiotu zwrotu: 

(pod pis zwracaj'lcego) (podpis przejmuj'lcego) 


