Uchwała Nr XIX/239/2007
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 20 grudnia 2007 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu Inkubatora Przedsiębiorczości w Ostrowcu
Świętokrzyskim
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717,
Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz.
1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz.
327, nr 138, poz. 974, nr 173, poz. 1218) Rada Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale nr LVI/627/2006 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 25 lipca
2006 r. w sprawie Regulaminu Inkubatora Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim
wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) przedsiębiorcy – naleŜy przez to rozumieć przedsiębiorcę w rozumieniu ustawy z dnia
02.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095, Nr
127, poz. 880);
2) § 6 otrzymuje brzmienie:
„§ 6. Za administrowanie budynkiem Inkubatora, świadczenie usług związanych z wynajmem
pomieszczeń i dostarczaniem mediów odpowiada Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o.,
zwana dalej „ARL Sp. z o.o.”, zarządzająca, na podstawie stosownej umowy, w imieniu i na
rzecz Gminy nieruchomościami wchodzącymi w skład Centrum Przedsiębiorczości
i Aktywizacji Zawodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim.”
2) § 7 otrzymuje brzmienie:
„§ 7. Za świadczenie usług na rzecz przedsiębiorców inkubowanych odpowiada ARL Sp.
z o.o. prowadząca projekt Inkubatora Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim na
mocy odrębnej umowy zawartej z Gminą.”
3) § 9 otrzymuje brzmienie:
„§ 9. O przyjęciu przedsiębiorcy do Inkubatora decyduje ARL Sp. z o.o., po wyczerpaniu
procedury określonej w § 26 – 29.”
4) § 10 otrzymuje brzmienie:
„§ 10. Inkubator inkubuje przede wszystkim przedsięwzięcia produkcyjne i usługowe, w tym
wynajmuje lokale uŜytkowe na cele prowadzenia działalności gospodarczej a takŜe - poprzez
ARL Sp. z o.o. - świadczy usługi okołobiznesowe na rzecz przedsiębiorców działających w
Inkubatorze i z nim współpracujących. Umowy najmu lokali uŜytkowych Inkubatora oraz
umowy dotyczące dostarczania mediów w ramach działalności Inkubatora zawiera w imieniu
i na rzecz Gminy ARL Sp. z o.o. Umowy dotyczące świadczenia pozostałych usług zawiera
we własnym imieniu ARL Sp. z o.o.”
5) § 21 otrzymuje brzmienie:
„§ 21. W przypadku pozostawania w Inkubatorze wolnych lokali uŜytkowych ARL Sp. z o.o.
sporządza i podaje do publicznej wiadomości wykaz wolnych lokali uŜytkowych.”
6) § 26 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:
„§ 26. Kandydaci do przyjęcia do Inkubatora składają ARL Sp. z o.o. następujące dokumenty
(z uwzględnieniem § 27):”

7) § 28 otrzymuje brzmienie:
„§ 28. ARL Sp. z o.o. dokonuje weryfikacji złoŜonych dokumentów pod kątem spełniania
przez wnioskodawcę formalnych warunków dotyczących przyjmowania przedsiębiorców do
Inkubatora, określonych w niniejszym Regulaminie.”
8) § 29 otrzymuje brzmienie:
„§ 29. W przypadku spełnienia przez wnioskodawcę wymaganych formalnych warunków
ARL Sp. z o.o. ocenia szanse funkcjonowania przedsiębiorcy na rynku i w razie pozytywnej
oceny przedsięwzięcia podejmuje decyzję o przyjęciu przedsiębiorcy do Inkubatora.”
9) § 30 otrzymuje brzmienie:
„§ 30. W przypadku negatywnej oceny wniosku wniosek zostaje zwrócony wnioskodawcy
wraz z dokumentacją i pisemnym uzasadnieniem odmowy przyjęcia do Inkubatora.”
10) § 33 otrzymuje brzmienie:
„§ 33. W oparciu o zawartą umowę najmu lokalu uŜytkowego ARL Sp. z o.o. protokolarnie
przekazuje przedsiębiorcy inkubowanemu pomieszczenia będące przedmiotem umowy.”
11) § 41 otrzymuje brzmienie:
„§ 41. Wszelkie przeróbki lub prace modernizacyjne pomieszczeń bądź instalacji
w pomieszczeniach Inkubatora naleŜy obowiązkowo uzgadniać z ARL Sp. z o.o. przed
rozpoczęciem prac.”
12) § 44 otrzymuje brzmienie:
„§ 44. Wszelkie szkody powstałe w Inkubatorze z winy przedsiębiorcy bądź zatrudnionych
przez niego osób powinny być niezwłocznie zgłoszone przez przedsiębiorcę bezpośrednio
ARL Sp. z o.o. i naprawione przez niego na własny koszt.”
13) § 45 otrzymuje brzmienie:
„§ 45. Przedsiębiorcy inkubowani są uprawnieni do:
1) korzystania na zasadach pierwszeństwa, w stosunku do innych przedsiębiorców
z usług świadczonych przez ARL Sp. z o.o.,
2) udziału w szkoleniach organizowanych przez ARL Sp. z o.o.,
3) korzystania z porad i konsultacji specjalistów,
4) występowania z wnioskami i projektami usprawnienia organizacji funkcjonowania
Inkubatora,
5) korzystania z pomieszczeń i urządzeń przeznaczonych do ogólnego uŜytku,
6) dokonywania zmian słuŜących poprawie funkcjonalności wynajmowanego
pomieszczenia, po uzyskaniu zgody ARL Sp. z o.o.,
7) odpłatnego korzystania z ogólnodostępnych mediów z poszanowaniem zasad
gospodarności,
8) posługiwania się adresem i powoływania się na przynaleŜność do Inkubatora,
umieszczania na terenie Inkubatora reklam i znaków firmowych, z zastrzeŜeniem
§ 46 pkt 5.”
14) § 46 otrzymuje brzmienie:
„§ 46. Przedsiębiorcy działający w obiekcie Inkubatora obowiązani są do:
1) przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz zawartych umów najmu,
2) dbania o naleŜyty stan zajmowanych pomieszczeń oraz pomieszczeń Inkubatora
słuŜących do wspólnego uŜytku,
3) utrzymywania czystości i porządku w zajmowanych pomieszczeniach oraz
pomieszczeniach Inkubatora słuŜących do wspólnego uŜytku,
4) zgłaszania ARL Sp. z o.o. wszelkich zauwaŜonych usterek w mieniu Inkubatora,
5) uzgadniania z ARL Sp. z o.o. formy i miejsca usytuowania reklam i znaków
firmowych oraz do estetycznego oznakowania drzwi wejściowych do
wynajmowanego pomieszczenia nazwą firmy , znakiem firmowym itp.”
15) § 47 otrzymuje brzmienie:

„§ 47. W przypadku zaginięcia, uszkodzenia, zniszczenia itp. przedmiotu najmu lub jego
wyposaŜenia odpowiedzialność materialną ponosi przedsiębiorca zajmujący lokal. Wartość
powstałych strat ustala ARL Sp. z o.o.”
16) § 48 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. ARL Sp. z o.o. moŜe wypowiedzieć przedsiębiorcy umowę w przypadkach i na zasadach
określonych w umowie.”
17) § 49 otrzymuje brzmienie:
„§ 49. Przedsiębiorca opuszczający Inkubator ma obowiązek uregulować wszystkie
obciąŜające go płatności i protokolarnie przekazać ARL Sp. z o.o. przedmiot najmu wraz z
wyposaŜeniem. W przypadku ujawnienia jakichkolwiek szkód, obowiązany jest do ich
niezwłocznego naprawienia pod rygorem skierowania roszczenia na drogę sądową.”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.
§ 3. Uchwała
Świętokrzyskiego.
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§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą
obowiązującą od dnia 1 stycznia 2008 r.

Przewodniczący Rady Miasta
mgr Mirosław Zgadzajski

