Załącznik Nr 2

………………………………………….………..
(imię i nazwisko )

…………………………………………………….
(adres zamieszkania)

……………………………………………………..
Wójt Gminy Olszewo-Borki
Wniosek
Proszę o wynajem świetlicy wiejskiej w ………………………………………………………………………………………..
Organizator przedsięwzięcia
imię i
nazwisko

PESEL

Adres
zamieszkania

Nr telefonu
oraz adres email

Termin
przedsięwzię
cia

Godziny w
jakich ma się
odbywać
przedsięwzięci
e (od … do …)

Przewidywan
a ilość
uczestników

Jednocześnie oświadczam, że :

Zapoznałem/łam się z obowiązującym:
- statutem świetlicy wiejskiej;
- zasadami wynajmu i użyczenia świetlic wiejskich stanowiących własność gminy Olszewo-Borki
oraz zobowiązuję się do ich przestrzegania.

Zobowiązuję się do przestrzegania przepisów bhp, sanitarnych i p.poż. w czasie trwania wynajmu.

Zobowiązuję się do uiszczenia opłaty za korzystanie ze świetlicy 1.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997
r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.), administratorem danych osobowych jest Gmina OlszewoBorki.

…………………………………….

……………………………………………..

(miejscowość i data

……………………………….……………
( Decyzja- data)

(podpis wnioskodawcy)

………….……………………………………………..
( Podpis Wójta Gminy lub osoby upoważnionej)

1 Jeśli nie spłacą Państwo zadłużenia w wyznaczonym terminie, możemy podjąć następujące kroki:

Przekażemy informację o Państwa długu do Biur Informacji Gospodarczej.

Rozpoczniemy dochodzenie naszych należności na drodze sądowej;

Złożymy wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego – po uzyskaniu tytułu wykonawczego.
Informacja o Państwa długu może zostać przekazana do biura informacji gospodarczej na postawie art. 14 ust. 1 oraz art. 15 ust.. 1 ustawy z
dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. Nr 81, poz. 530 z 14.05.2010 r.
z późn. zm.) jeżeli:

Łączna kwota Państwa zadłużenia wynosi co najmniej 200 zł (gdy są Państwo konsumentami i zobowiązanie nie powstało w związku z
wykonywaniem działalności gospodarczej – art. 14 ust. 1 ww. ustawy)

Łączna kwota Państwa zadłużenia wynosi co najmniej 500 zł (gdy prowadzą Państwo działalność gospodarczą, a zobowiązanie
powstało w związku z jej wykonywaniem– art. 15 ust. 1 ww. ustawy).
Jeśli mają Państwo trudności ze spłatą zadłużenia, prosimy o kontakt e-mail: iwona.grotek@olszewo-borki.pl

