
Zarządzenie Nr V I / 2011 

Prezydenta Miasta Zgierza 

w sprawie : ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego  

w zakresie w zakresie ochrony oraz promocji dóbr kultury i tradycji  

w latach 2012 r. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 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, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, 
poz.1441.Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 146, poz. 1055, Nr 181, 
poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. 
Nr 180, poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 
r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, 
Nr 117, poz. 679, nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281) w związku z art. 11 ust. 2 i art. 13 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. 
U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536, z 2011 r. Nr 112, poz. 654, nr 205, poz. 1211, nr 209, poz. 
1244) 

§ 1. Ogłaszam otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony 

oraz promocji dóbr kultury i tradycji w 2012 r. obejmujący prowadzenie Centrum 

Konserwacji Drewna. 

§ 2. Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik do zarządzenia. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

§ 4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Prezydenta Miasta Zgierza 

przez okres 14 dni. 

zarządzam, co następuje: 

http://poz.1441.Nr


do Zarządzenia Nr ?.Ź^jl\.l'lO\ \ 
Prezydenta miasta Zgierza 
z dnia .3.fttMd tLUX...2011 r. 

OGŁOSZENIE 
Działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z 
późn. zm.) 

Prezydent Miasta Zgierza 

ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego 
z realizacją zadań samorządu gminy w 2012 r. przez organizacje prowadzące działalność 
pożytku publicznego w zakresie ochrony oraz promocji dóbr kultury i tradycji 

PROWADZENIE CENTRUM KONSERWACJI DREWNA 

I. Rodzaj i formy realizacji zadania. 

1. Zadanie, o którym mowa wyżej może być wykonywane i realizowane poprzez: 
1) eksponowanie i promocję drewna jako materiału przyjaznego człowiekowi 

i łatwego w obróbce, 

2) propagowanie idei umocowanego historycznie drewnianego Zgierza jako 
hasła reklamowego dla miasta, 

3) prowadzenie warsztatów rzeźby w drewnie dla dzieci, młodzieży i dorosłych 
- j a k o propozycja spędzania wolnego czasu i rozwijania zainteresowań, 

4) prowadzenie warsztatów dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych 
patologią - jako forma resocjalizacji, kształtowanie umiejętności manualnych 
oraz wrażliwości estetycznej, 

5) prowadzenie szkoleń w zakresie uzyskania nowych umiejętności obróbki 
drewna przez dorosłych bezrobotnych mieszkańców miasta oraz, następnie, 
zatrudnienie ich w pogotowiu stolarsko- ciesielskim, 

6) uzyskiwanie elementów potrzebnych do poprawy stanu technicznego 
zabytkowej drewnianej architektury Zgierza (pogotowie ciesielskie), 

7) budowę atrakcyjności miasta poprzez budowę galerii rzeźby pod gołym 
niebem. 

2. Zadania, o których mowa w ust. 1 podmiot realizuje we współpracy ze wskazaną 
przez Prezydenta Miasta Zgierza komórką organizacyjną Urzędu Miasta Zgierza 
odpowiedzialną za zarządzanie Parkiem Kulturowym Miasto Tkaczy. 

3. Zadanie wykonywane będzie w lokalach Domu Tkacza przy ul. Gabriela 
Narutowicza 6, stanowiących własność Gminy Miasto Zgierz o łącznej 



powierzchni 238,6 m 2 . 
4. W przypadku wyboru oferty realizacja zadania nastąpi w trybie wspierania 

zadania. 

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania, 
określonego w ust. 1 w roku 2011 i planowana na rok 2012. 

1. Na realizację zadania w roku 2011 z budżetu miasta Zgierza nie przeznaczono 
dotacji celowej z budżetu miasta Zgierza na wspieranie zadań zleconych do 
realizacji stowarzyszeniom oraz pozostałym jednostkom nie należącym do sektora 
finansów publicznych. 

2. Zgodnie z projektem budżetu miasta Zgierza na rok 2012 na realizację zadania 
w roku 2012 z budżetu miasta Zgierza nie przeznacza się kwotę dotacji celowej na 
wspieranie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom oraz pozostałym 
jednostkom nie należącym do sektora finansów publicznych. 

III. Zasady przyznawania dotacji / zlecenia wykonania zadania. 

1. Zlecenie zadania następuje z odpowiednim zastosowaniem przepisów art. 16 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie. 

2. Prezydent Miasta Zgierza może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie 
podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres 
realizowanego zadania w sposób znaczący odbiega od opisanego w ofercie, 
podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych lub zostaną 
ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność 
merytoryczną lub finansową oferenta. 

3. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania 
reguluje umowa zawarta pomiędzy oferentem a Gminą Miasto Zgierz. 

IV. Termin i warunki realizacji zadania 

1. Zadanie powinno być zrealizowane w 2012 r. z zastrzeżeniem, iż szczegółowe 
terminy wykonania zadania zostaną określone w umowie. 

2. Zadanie winno być zrealizowane przy dołożeniu najwyższej staranności zgodnie 
z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie 
opisanym w ofercie. 

V. Termin składania ofert 

1. W konkursie mogą brać udział podmioty określone w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
Podmioty uprawnione do udziału w postępowaniu konkursowym składają pisemne 
oferty realizacji zadania wg wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy 
i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego 
wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania 
z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6 poz. 25). 

2. Oferty powinny być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania 
oferenta i opieczętowane. 

3. Do ofert należy dołączyć: 
1) Kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru 

lub ewidencji (odpis musi być potwierdzony za zgodność ze stanem faktycznym 



i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany), 
2) W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających 

ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego 
właściwego rejestru- dokument potwierdzający upoważnienie do działania 
w imieniu oferenta (oferentów). 

4. Oferty należy składać do Pełnomocnika d/s Parku Kulturowego Miasto Tkaczy, 
ul. ks. Szczepana Rembowskiego 1, 95- 100 Zgierz, w zamkniętych kopertach 
opatrzonych napisem „ KONKURS" oraz nazwa zadania ( należy wpisać nazwę 
zadania z tekstu ogłoszenia konkursowego), osobiście lub drogą pocztową 
do Urzędu Miasta Zgierza, 95-100 Zgierz, pl. Jana Pawła II 16 (decyduje data 
wpływu) w terminie do dnia 30 grudnia 2011 r., do godziny 12.00. 

5. Pracownikiem merytorycznym w Urzędzie Miasta Zgierza odpowiedzialnym 
za realizację zadania publicznego jest Arkadiusz Bogusławski- Pełnomocnik 
ds. Parku Kulturowego Miasto Tkaczy. 

6. Druk oferty realizacji zadania publicznego można pobrać ze strony internetowej 
Urzędu Miasta Zgierza- biuletyn Informacji Publicznej www.umz.zqierz.pl, 
w zakładce „Przetargi i Konkursy" pod ogłoszeniem o konkursie; w zakładce są 
również dostępne: ramowy wzór umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego 
oraz wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego określonego w umowie. 

7. Oferty złożone na innych drukach, niekompletne lub złożone po terminie zostaną 
odrzucone z przyczyn formalnych. 

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert 

1. Wybór ofert zostanie dokonany w ciągu 7 dni od upływu terminu przewidzianego na 
składanie ofert. 

2. Wszystkie oferty spełniające kryteria formalne są oceniane przez komisję 
konkursową powołaną przez Prezydenta Miasta Zgierza. 

3. Przy ocenie ofert komisja bierze pod uwagę następujące kryteria: 

1) wartość merytoryczną projektu (celowość oferty, zakres rzeczowy, zasięg 
terytorialny, zgodność z ogłoszeniem), 

2) doświadczenie oferenta w realizacji zadań o podobnym charakterze i zasięgu 
(w tym dotychczasowe doświadczenia oferenta we współpracy z miastem 
Zgierz), 

3) możliwość realizacji zadania przez oferenta, w tym posiadanie zasobów 
kadrowych i rzeczowych. 

4. Ocena komisji przekazywana jest Prezydentowi Miasta Zgierza, który podejmuje 
ostateczną decyzje. 

VII. Postanowienia końcowe. 

1. Wyłoniony podmiot zobowiązany będzie do : 

1) Wyodrębnienia w ewidencji księgowej wszystkich wydatków poniesionych 
na realizacje umowy, 

2) Niezwłocznego przedstawiania na wezwanie właściwej komórki organizacyjnej 
Urzędu Miasta Zgierza oryginałów dokumentów (faktur, rachunków) oraz 
wszelkiej niezbędnej dokumentacji, celem kontroli całości realizowanego 
zadania przez Gminę Miasto Zgierz pod względem finansowym, formalnym 

http://www.umz.zqierz.pl


i merytorycznym, 
3) podpisania z Gminą Miasto Zgierz odrębnej umowy najmu lokali. Wzór umowy 

najmu lokali przedstawiony jest w ustępie VIII niniejszego załącznika. 

2. Wyniki konkursu zostaną opublikowane bezpośrednio po rozstrzygnięciu konkursu 
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Zgierza i zostaną opublikowane w Biuletynie 
Informacji Publicznej - www.umz.zgierz.pl w zakładce „Przetargi i Konkursy", 
pod ogłoszeniem o konkursie. 

VIII. Wzór Umowy najmu lokali. 

http://www.umz.zgierz.pl


UMOWA NAJMU 

W dniu roku pomiędzy: 
Gminą Miasto Zgierz, reprezentowaną przez dr Iwonę Wieczorek - Prezydenta Miasta 
Zgierza, 
w dalszej części umowy zwaną „Wynajmującym", 
a 

NIP: 
w dalszej części umowy zwanym „Najemcą" 
została zawarta umowa o treści następującej: 

§1 

1. Niniejszą umową Wynajmujący oddaje Najemcy do używania budynek - Dom 
Tkacza, o powierzchni użytkowej 238,60 m , o powierzchni zabudowy 190,30 m 2 

i kubaturze 1110,00 m 3 , położony w 129 obrębie miasta Zgierza przy ul. Gabriela 
Narutowicza 6, położony na fragmencie działki gruntu oznaczonej numerem 
ewidencyjnym 20, na której usytuowany jest ww. budynek, zgodnie z załącznikami 
graficznymi nr 1, 2 i 3. 

2. Nieruchomość, o której mowa w ust. 1 stanowi własność Gminy Miasto Zgierz, 
dla której Sąd Rejonowy w Zgierzu - V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę 
wieczystą KW Nr 480. 

3. Nieruchomość, o której mowa w ust. 1 położona jest na obszarze parku kulturowego 
„Miasto Tkaczy", utworzonego na mocy uchwały Nr XV/142/03 Rady Miasta Zgierza 
z dnia 30 grudnia 2003 roku i uchwały Nr XXII/211/04 Rady Miasta Zgierza z dnia 24 
czerwca 2004 roku. 

§2 

Wynajmowany budynek przeznaczony jest na prowadzenie przez organizację społeczną 
zadania publicznego z zakresu ochrony oraz promocji dóbr kultury i tradycji: Centrum 
Konserwacji Drewna. 

§3 

Umowa najmu^zostaje zawarta na czas oznaczony z mocą obowiązywania od dnia 1 stycznia 
2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku. 

§4 

1. Stawka czynszu za najem budynku, o którym mowa w § 1 ust. 1 wynosić będzie 
2,71 zł/m 2 w stosunku miesięcznym, co daje kwotę 646,61 zł (słownie: sześćset 



czterdzieści sześć złotych sześćdziesiąt jeden groszy) w stosunku miesięcznym plus 
23% podatku VAT, co daje kwotę czynszu brutto 795,33 zł (słownie: siedemset 
dziewięćdziesiąt pięć złotych trzydzieści trzy grosze). 

2. Czynsz, o którym mowa w ust. 1 płatny jest z góry do 10-go dnia każdego miesiąca na 
rachunek Gminy Miasto Zgierz nr 04 8783 0004 0017 2303 2000 0107 w Banku 
Spółdzielczym w Zgierzu lub w kasie Urzędu Miasta Zgierza, bez uprzedniego 
wezwania, w stosunku proporcjonalnym do czasu obowiązywania niniejszej umowy. 

3. Stawka czynszu, o której mowa w ust. 1 zostanie zwaloryzowana o średnioroczny 
wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok ubiegły, ogłoszony przez Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim. 

4. Zmiana stawki czynszu w przypadku, o którym mowa w ust. 3 nie wymaga zmiany 
umowy. O zmianie wysokości czynszu Najemca będzie uprzednio poinformowany 
przez Wynajmującego na piśmie. 

5. Zwłoka w zapłacie czynszu stanowić będzie podstawę do naliczenia odsetek 
ustawowych oraz może być podstawą do rozwiązania umowy bez zachowania 
terminów wypowiedzenia w przypadku zalegania przez Najemcę w zapłacie czynszu 
za trzy pełne okresy płatności. 

6. W przypadku bezumownego korzystania z przedmiotu niniejszej umowy po jej 
rozwiązaniu lub wygaśnięciu, podmiot korzystający z budynku określonego w § 1 ust. 
1 zobowiązuje się do wnoszenia miesięcznych opłat w wysokości podwyższonej o 
100% w stosunku do kwoty określonej w ust. 1. 

§5 

1. Najemca zobowiązuje się do bezwzględnego przestrzegania zapisów uchwał Rady 
Miasta Zgierza, o których mowa w § 1 ust. 3 niniejszej umowy. 

2. Najemca zobowiązuje się do ponoszenia wszelkich świadczeń publicznych 
związanych z przedmiotem najmu oraz świadczeń wynikających z eksploatacji 
budynku, w szczególności kosztów energii elektrycznej, wody i odprowadzenia 
ścieków), za wyjątkiem składnika stałego stawki sieciowej w przypadku energii 
elektrycznej. Należność zostanie określona przez Wynajmującego na podstawie faktur 
od dostawców mediów. Wynajmujący wystawi na rzecz Najemcy faktury VAT płatne 
w terminie 14 dni od daty ich wystawienia. 

3. Wszelkie obciążenia finansowe związane z przystosowaniem i przygotowaniem 
przedmiotu najmu do prowadzonej przez Najemcę formy działalności ponosi 
Najemca. Najemcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku 
do Wynajmującego. 

4. Sposób zagospodarowania, o którym mowa w § 2, powinien spełniać wszelkie 
warunki wymagane prawem, w tym również warunki pozwalające na zapewnienie 
bezpieczeństwa osobom korzystającym z przedmiotu najmu. Na Najemcy ciąży 
obowiązek uzyskania odpowiednich uzgodnień i pozwoleń wymaganych do formy 
prowadzonej przez niego działalności. 

5. Najemca nie może bez zgody Wynajmującego realizować jakichkolwiek robót 
budowlanych i prac remontowych na przedmiocie najmu. 

6. Wszystkie prace budowlane realizowane na przedmiocie najmu odbywać się muszą 
z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa, a także z uwzględnieniem 
konieczności przywrócenia przez Najemcę przedmiotu najmu do stanu nie gorszego, 
niż wynikającego z jego racjonalnego prawidłowego wykorzystywania oraz do stanu 



umożliwiającego racjonalne i bezpieczne użytkowanie przedmiotu najmu przez 
Wynajmującego. 

6. Najemca zobowiązuje się do wykorzystywania przedmiotu najmu w sposób, o którym 
mowa w § 2, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, z poszanowaniem zasad 
współżycia społecznego oraz praw osób trzecich, a także do utrzymania czystości i 
porządku na przedmiocie najmu. 

7. Najemca zobowiązany jest zapewnić dostęp gestorom sieci i służbom miejskim 
do wszelkich urządzeń i sieci znajdujących się w obiekcie będącym przedmiotem 
najmu. 

8. Najemca ponosi wobec Wynajmującego pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody 
powstałe na przedmiocie najmu. 

9. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność wobec osób trzecich za wszelkie szkody 
powstałe w związku z niniejszą umową. 

10. Najemcy nie przysługuje wobec Wynajmującego roszczenie o zwrot kosztów 
poniesionych z tytułu wypłaty jakichkolwiek odszkodowań. 

§6 

1. Najemca nie może wnosić prawa do korzystania z przedmiotu umowy jako swojego 
udziału we wszelkiego rodzaju spółkach. 

2. Najemca nie może przelewać w całości ani w części swych uprawnień wynikających 
z niniejszej umowy bez zgody Wynajmującego na rzecz osób trzecich. Za zgodą 
Wynajmującego Najemca może podnająć do 40 m 2 powierzchni użytkowej 
wynajmowanego budynku na rzecz osób trzecich. 

3. W przypadku naruszenia przez Najemcę postanowień ust. 1 i ust. 2, umowa zostanie 
rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym, bez możliwości zwrotu poniesionych 
przez Najemcę nakładów. 

§7 

1. Umowa może zostać rozwiązana przez Wynajmującego przed upływem terminu, na 
który została zawarta, z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia 
ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego w przypadku, gdy przedmiot 
niniejszej umowy będzie niezbędny na cele szczególnie ważne dla Wynajmującego. 

2. Umowa może zostać rozwiązana przed upływem terminu, na który została zawarta 
bez zachowania terminów wypowiedzenia w przypadku naruszenia przez Najemcę 
warunków niniejszej umowy, a także w wypadku, gdy przedmiot umowy stanie się 
potrzebny Wynajmującemu z powodów nie przewidzianych w chwili zawarcia 
umowy^w szczególności w przypadku zdarzeń wywołanych działaniem siły wyższej. 

3. Oświadczenie Wynajmującego o rozwiązaniu umowy w przypadkach, o których 
mowa w ust. 1 i ust. 2 zostanie doręczone Najemcy w formie pisemnej. 



§8 

Umowa może zostać rozwiązana przez Najemcę przed upływem terminu, na który została 
zawarta, z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia w przypadkach szczególnie 
uzasadnionych. 

§9 

Wynajmującemu służy prawo przeprowadzenia w każdym czasie kontroli prawidłowości 
użytkowania wynajmowanego budynku. 

§10 

1. Najemca w przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania niniejszej umowy, zobowiązany 
jest do usunięcia wszelkich elementów, maszyn, urządzeń, wyposażenia itp. będących 
jego własnością z przedmiotu najmu oraz do przekazania Wynajmującemu protokołem 
zdawczo-odbiorczym tego obiektu, w stanie nie gorszym niż wynikającym z jego 
racjonalnego prawidłowego wykorzystywania oraz w stanie umożliwiającym 
racjonalne i bezpieczne użytkowanie przedmiotu najmu przez Wynajmującego. 

2. Koszty związane z doprowadzeniem przedmiotu niniejszej umowy do stanu, 
o którym mowa w ust. 1 ponosi w całości Najemca. Najemcy nie przysługują z tego 
tytułu żadne roszczenia względem Wynajmującego tytułem zwrotu kosztów, o których 
mowa powyżej. 

3. W przypadku stwierdzenia przez Wynajmującego, po rozwiązaniu lub wygaśnięciu 
umowy, iż stan przedmiotu najmu zagrażać może bezpieczeństwu ludzi lub czynników 
majątkowych lub jego stan jest pogorszony w stosunku do chwili przejęcia, Najemca 
zostanie wezwany do podjęcia na własny koszt w terminie 14 dni niezwłocznych 
działań, a w przypadku ich nie podjęcia zostanie obciążony kosztami doprowadzenia 
przedmiotu najmu do stanu, o którym mowa w ust. 1. 

§11 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej 
pod rygorem nieważności. 

§12 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, zastosowanie mają przepisy Kodeksu 
cywilnego. 

§13 

Spory mogące wyniknąć w związku z niniejszą umową, strony zobowiązują się rozwiązać 
polubownie. W przypadku braku porozumienia sprawy kierowane będą na drogę 
postępowania sądowego, do sądu właściwego dla siedziby Wynajmującego. 



§14 

Wydanie przedmiotu najmu nastąpi na podstawie protokołu przejęcia - przekazania. 

§15 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdei 
ze stron. J 
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