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ZARZĄDZENIE NR 17/2011
OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W MSZCZONOWIE

z dnia 28 marca 2011 r.

zmieniające Zarządzenie nr 19/08 Burmistrza Miasta Mszczonowa z dnia 13 czerwca 2008r. w sprawie 
określenia wysokości opłat, stawek najmu oraz wzorów umów funkcjonujących w obiekcie ‘’Termy 

Mszczonów”. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r Nr 142, poz. 
1591 z późn. zmianami) i § 2 Uchwały Nr XXI/214/08 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 30 maja 
2008r. w sprawie zasad korzystania z obiektu „Termy Mszczonów” w Mszczonowie, ul. Warszawska 52, 
zarządza się, co następuje: 

§ 1. 

W Zarządzeniu Nr 19/08 Burmistrza Miasta Mszczonowa z dnia 13 czerwca 2008r w sprawie określenia 
wysokości opłat, stawek najmu oraz wzorów umów funkcjonujących w obiekcie „ Termy Mszczonów” 
wprowadza się następujące zmiany: 

1. W § 1 dodaje się ust. 9 w brzmieniu: 

„9. Ustala się stawkę w wysokości 100 zł netto/miesiąc za umieszczenie baneru reklamowego w systemie 
rotacyjnym na stronie internetowej Kompleksu Basenów Termalnych.” 

2. W § 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„Wzór umowy o umieszczenie baneru reklamowego stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia” 

§ 2. 

Załącznik Nr 4, o którym mowa w § 1 ust. 2 niniejszego Zarządzenia otrzymuje brzmienie zgodnie 
z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

§ 3. 

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mszczonowie 

§ 4. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń w Urzędzie 
Miejskim oraz Ośrodku Sportu i Rekreacji. 

 

Burmistrz Mszczonowa 

mgr inż. Józef 
Grzegorz Kurek
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Załącznik nr 1 


do Zarządzenia Burmistrza Mszczonowa nr 17/2011 


z dnia 28 marca 2011 


 


U  M O  W A nr …../R 


 


 


 W dniu ………………  pomiędzy: 


 


Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Mszczonowie, ul. Warszawska 52 


NIP 838-16- 6-821 


reprezentowanym przez: 


1. Michała Szymańskiego - Dyrektora  


2. Emilię Kierlanczyk – Głównego Księgowego 


zwanego dalej „ Zleceniobiorcą ” 


a 


………………………………………. 


reprezentowaną  przez: 


1. ………………………………… 


zwanym dalej „ Zleceniodawcą  ” 


zawarta została umowa o następującej treści: 


 


§ 1 


1. Przedmiotem umowy jest umieszczenie baneru reklamowego na stronie internetowej 


Kompleksu Basenów Termalnych: www.termy-mszczonow.eu. 


2. Specyfikacja techniczna materiału reklamowego:  


format: jpg, gif lub png,  


wymiary: 234 x 182 piksele,  


wielkość pliku: maksymalnie 70kb. 


3. Treść materiału reklamowego podlega akceptacji Zleceniobiorcy. 


4. Sposób, forma i miejsce umieszczenia materiałów reklamowych podlega akceptacji 


Zleceniobiorcy. 


 


§ 2 


1. Umowa zostaje zawarta na okres 1 roku od daty zamieszczenia baneru reklamowego  


na stronie internetowej, tj. od dnia ………….  


2. Strony ustalają 1-miesięczny okres wypowiedzenia. 


 


§ 3 


1. Strony określają, że materiał reklamowy Zleceniodawcy emitowany będzie wcyklach 


12 (dwunasto) sekundowych co 1minutę. 


2. Zleceniodawca oświadcza, że jest upoważniony do używania wszelkich znaków, 


wzorów, nazw handlowych oraz informacji zawartych w zamieszczanym banerze 


reklamowym. 


 


 


§ 4 


1. Przedmiot umowy nie może być bez zgody Zleceniodawcy przedmiotem użyczenia ani 


oddany w podnajem. 


2. Przedmiot umowy nie może być usunięty bez zgody Zleceniodawcy. 







 


§ 4 


1. Wynagrodzenie Zleceniobiorcy za realizację przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1., 


będzie liczone miesięcznie stawką netto w wysokości …………….. PLN powierzchni 


reklamowej + VAT. 


2. Wynagrodzenie miesięczne brutto wyniesie …………… i będzie płatne do 10-go dnia 


miesiąca za dany miesiąc na konto Zleceniobiorcy Nr ………………………………… 


3. Nie dotrzymanie terminu zapłaty spowoduje naliczenie odsetek ustawowych. 


4. Zleceniodawca upoważnia Zleceniobiorcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu 


Zleceniodawcy.   


 


§ 5 


W przypadku opóźnienia wpłaty (zgodnie z terminem ustalonym na fakturze) Zleceniobiorca 


może wstrzymać wyświetlanie baneru reklamowego bądź rozwiązać niniejszą umowę w 


trybie natychmiastowym 


 


§ 6 


Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej i 


podpisania przez obie strony. 


 


§ 7 


W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 


Cywilnego. 


 


§ 7 


Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze 


stron. 


 


 


 


 


 


         Zleceniobiorca                                                                  Zleceniodawca 


 


 


 


 









