
Załącznik nr 1  

UMOWA UŻYCZENIA 

Zawarto w dniu …………………. roku w Sosnowcu umowę użyczenia pomiędzy:  

Zespołem Szkół Elektronicznych i Informatycznych 41-200 Sosnowiec, ul. Jagiellońska 13 zwanym w treści umowy Użyczającym, 

 a RODZICAMI UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH TECHNIKUM Nr 8 w Sosnowcu / lista imienna w załączeniu/ 

 Zwanymi w treści umowy Biorącymi w użyczenie: o następującej treści:  

§ 1.  1. Przedmiotem użyczenia jest szafka uczniowska.  

2. Użyczający oświadcza, że jest jedynym właścicielem przedmiotu umowy.  

§ 2. Biorący w użyczenie oświadcza, iż przedmiot, o którym mowa w § 1 pkt 1 został mu w stanie kompletnym i zdatnym do 

użytku wydany w dniu podpisania umowy.  

§ 3. Umowę niniejszą zawiera się na czas nauki w Technikum Nr 8.  

§ 4. Od chwili fizycznego użyczenia przedmiotu Biorącemu to on staje się w pełni za niego odpowiedzialnym zgodnie z 

Regulaminem Użytkowania Szafek Uczniowskich obowiązującym w ZSEiI w Sosnowcu.  

§ 5.  1.Biorący w użyczenie zobowiązuje się ponieść koszty eksploatacji użyczonej rzeczy ustalonej na kwotę 50 zł. /słownie: 

pięćdziesiąt złotych/ Uchwałą Rady Rodziców z dnia 15 września 2022 r.  

2. Kwota 50 zł wpłacana jest jednorazowo w pierwszym roku nauki na konto Rady Rodziców.  

3. Kwota eksploatacyjna nie jest równoznaczna z zadeklarowaną, dobrowolną wpłatą na Radę Rodziców.  

4. Kwota 50 zł nie podlega zwrotowi w momencie wcześniejszego ukończenia nauki w ZSEiI .  

§ 6. 1.Rozwiązanie niniejszej umowy może nastąpić poprzez:  

1) porozumienie stron - wówczas nie ma znaczenia czas rozwiązania,  

2) wypowiedzenie - gdzie termin wypowiedzenia określa się na 7 dni,  

3) zerwanie - w przypadku naruszenia przepisów umowy przez jedną ze stron.  

§ 7. W przypadku rozwiązania umowy Biorący w użyczenie zobowiązuje się na swój koszt zwrócić przedmiot w terminie do 7 dni 

od dnia, w którym umowa uległa rozwiązaniu.  

§ 8. Wszelkie zmiany niniejszej umowy powinny mieć charakter pisemny.  

§ 9. W zakresie nie uregulowanym niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy Kodeksu Cywilnego / art. 710 -719/.  

§ 10. Wszelkie spory wynikające z niniejsze umowy będą rozstrzygane przez Dyrektora Szkoły.  

§ 11. Umowa została sporządzona w 10 jednobrzmiących egzemplarzach, dla każdej z klas pierwszych.  

 

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

(podpis Użyczającego)      podpisy rodziców uczniów klas pierwszych w załączeniu 

 

 


