Zarządzenie
Prezydenta Miasta Zgierza
z dnia

2019 roku

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego w latach
2020, 2021w zakresie ochrony oraz promocji dóbr kultury i tradycji regionu - prowadzenia
hostelu wraz z sala konferencyjna w Parku Kulturowym „Miasto Tkaczy" jako forma
aktywizacji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem kulturalnym.
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815) w związku z art. 4 ust. 1 pkt. 4
i 16, art. 5 ust. 4 pkt. 2, art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688, poz. 1570) oraz uchwały
Nr XV/142/03 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie utworzenia parku
kulturowego „Miasto Tkaczy" zmienionej uchwałą Nr XXH/211/04 Rady Miasta Zgierza
z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie zmiany uchwały numer XV/142/03 Rady Miasta Zgierza
z dnia 30 grudnia 2003 r. dotyczącej utworzenia parku kulturowego „Miasto Tkaczy"
zarządzam, co następuje:
§ 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w latach 2020, 2021
w zakresie ochrony oraz promocji dóbr kultury i tradycji regionu - prowadzenie hostelu
wraz z salą konferencyjną w Parku Kulturowym „Miasto Tkaczy" jako forma aktywizacji
społecznej osób zagrożonych wykluczeniem kulturalnym.
§ 2. Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik do zarządzenia.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta Zgierza.
§ 4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Prezydenta Miasta Zgierza
przez okres 14 dni.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Prezydenta Miasta
Zgierza.
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OGŁOSZENIE
Działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688, poz. 1570)
Prezydent Miasta Zgierza
ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją
zadań samorządu gminy w latach 2020, 2021 przez organizacje prowadzące działalność
pożytku publicznego w zakresie ochrony oraz promocji dóbr kultury i tradycji regionu
PROWADZENIE HOSTELU WRAZ Z SALĄ KONFERENCYJNĄ W PARKU
KULTUROWYM „MIASTO T K A C Z Y " J A K O FORMA AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ OSÓB
ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM KULTURALNYM

I.

Rodzaj i formy realizacji zadania.
1. Zadanie, o którym mowa wyżej, może być wykonywane i realizowane
poprzez:
1) Dbanie o zachowanie dziedzictwa kulturowego;
2) Zmniejszanie dysproporcji miedzy obywatelem, a kulturą;
3) Zwiększanie potencjału intelektualnego regionu oraz wzbogacanie kapitału
ludzkiego;
4) Stworzenie
poprzez
popularyzację
różnorodności
kulturalnej,
społeczeństwa świadomego i kierującego się normami etycznymi;
5) Wspieranie aktywizacji postaw społecznych i obywatelskich mniejszości
narodowych,
wspieranie,
popularyzowanie
i
inicjowanie
badań
naukowych, m.in. w zakresie problemów etnicznych i wielokulturowości
rozwoju lokalnego;

^N.
\

6) Promocję tolerancji, wielokulturowości oraz zapobieganie wszelkim
formom dyskryminacji;
7) Inicjowanie, wspieranie i promowanie rozwoju turystyki kulturowej;
8) Propagowanie modelu przedsiębiorstwa społecznego jako sposobu
rozwiązywania problemów zawodowych grup dotkniętych bezrobociem
i wykluczeniem społecznym;
9) Propagowanie
zasad
szeroko
rozumianego
równouprawnienia
w zatrudnianiu i podnoszeniu kwalifikacji zawodowych w formie
organizowania przeszkolenia zawodowego z zastosowaniem promocji
dóbr kultury i tradycji regionu;
10) Prowadzenie działalności w zakresie doskonalenia kadr turystycznych;

11) Prowadzenie całodobowego ogólnodostępnego hostelu z minimalną
ilością miejsc noclegowych 10, wraz z salą konferencyjną,
obsługującego Park Kulturowy „Miasto Tkaczy";
12) Zagospodarowanie terenu wokół budynku w celu realizacji powyższych
zadań;
13) Organizowanie na terenie obiektu objętego konkursem oraz terenie
do niego przyległym - podwórko ul. ks. S z . Rembowskiego 1
- ogólnodostępnych, miejskich, bezpłatnych imprez kulturalnych w liczbie
minimum 2 rocznie;
14) Organizowanie na terenie obiektu objętego konkursem oraz terenie
do niego przyległym - podwórko ul. ks. S z . Rembowskiego 1 - warsztatów
mających na celu aktywizację społeczną i kulturową w liczbie minimum 6
rocznie;
15) Udostępnianie nieodpłatnie sali konferencyjnej na cele działań organizacji
pozarządowych i biura Parku Kulturowego „Miasto Tkaczy" wraz z obsługą
sali;
16) Udostępnianie nieodpłatnie jednego pokoju hotelowego z łazienką
oraz trzema łóżkami na potrzeby działań prowadzonych przez Gminę
Miasto Zgierz oraz zarządcy Parku Kulturowego Miasto Tkaczy.
2. Zadania, o których mowa w ust. 1, podmiot realizuje we współpracy
ze wskazaną przez Prezydenta Miasta Zgierza komórką organizacyjną
Urzędu Miasta Zgierza odpowiedzialną z a zarządzanie Parkiem Kulturowym
Miasto Tkaczy.
3. Zadanie wykonywane będzie w lokalach stanowiących własność Gminy
Miasto Zgierz, położonych w Zgierzu przy ul. K s . Szczepana Rembowskiego
1: Dom T k a c z a (oficyna) o łącznej powierzchni użytkowej 234,1 m (w tym
sala zebrań 64,4m ), stawka najmu z a wyżej wymieniony lokal wynosi
nie mniej niż 3,07 zł/m netto miesięcznie powiększona o podatek V A T
i podlega rewaloryzacji. Kosztem ponoszonym przez wybranego oferenta
będą opłaty związane z użytkowaniem - tzn. opłaty z a media (woda, ścieki,
energia elektryczna). Szczegółowe zasady korzystania z w/w lokali
i ich otoczenia określi umowa najmu.
2
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4. W przypadku wyboru oferty realizacja zadania nastąpi w trybie wspierania
zadania.
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizacje zadania,
określonego w ust. 1 w roku 2020 i planowana na rok 2021.
1. Zgodnie z założeniami projektowymi do budżetu miasta Zgierza na rok 2020
na realizację zadania przeznacza się dotację celową w wysokości
36.500,00 zł (trzydzieści sześć tysięcy pięćset złotych) jako dotację celową
na
wspieranie
zadań
zleconych
do
realizacji
stowarzyszeniom
oraz pozostałym jednostkom nienależącym do sektora finansów publicznych.
Wysokość dotacji na rok 2020 zostanie określona w budżecie Miasta Zgierza
na dany rok, a wskazanie kwoty ostatecznej będzie się wiązało z podpisaniem
neksu do umowy.

3. Wysokość dotacji o której mowa w pkt. 1, może ulec zmianie w przypadku
stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem, złożone
oferty nie uzyskają akceptacji Prezydenta Miasta Zgierza lub zaistnieje
konieczność zmniejszenia budżetu w części przeznaczonej na realizację
zadania z przyczyn niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłoszenia
konkursu.
4.

III.

Kwoty dotacji, o których mowa w pkt. 1 i 2 będą wypłacane w pierwszych
kwartałach lat 2020, 2 0 2 1 .

Zasady zlecenia wykonania zadania.
1.

Zlecenie zadania następuje z odpowiednim zastosowaniem art. 16 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2. Prezydent Miasta Zgierz 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.

IV.

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

Termin i warunki realizacji zadania.
1. Zadanie winno być zrealizowane w latach 2020 i 2021 z zastrzeżeniem,
iż szczegółowe terminy wykonania zadania zostaną określone w umowie.
2. Zadanie winno być realizowane 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. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Podmioty uprawnione do udziału w postępowaniu konkursowym składają
pisemne ofert realizacji zadania wg wzoru określonego w Rozporządzeniu
Przewodniczącego
Komitetu
do
spraw
pożytku
publicznego
z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów
umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań
z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).
2. Oferty powinny być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania
oferenta i opieczętowane.
3 ^ Do ofert należy dołączyć:
Kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego, innego rejestru
lub ewidencji (odpis musi być potwierdzony z a 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
Sadowego lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający
upoważnienie do działania w imieniu oferenta (oferentów).
4. Oferty należy składać do Parku Kulturowego Miasto Tkaczy ul. ks. Szczepana
Rembowskiego 1, 95-100 Zgierz, w zamkniętych kopertach opatrzonych
napisem „KONKURS" oraz nazwą zadania (należy wpisać nazwę zadania
z tekstu ogłoszenia konkursowego), osobiście lub drogą pocztową do Urzędu
Miasta Zgierza, 9S-100 ^ 9 * ' P'Pawła II nr 16 (decyduje data wpływu)
w terminie do . . . . 0 - b
2019 r. do godz. 16.00.
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5.

Pracownikiem merytorycznym w Urzędzie Miasta Zgierza odpowiedzialnym
za realizacje zadania publicznego jest Pełnomocnik ds. Parku Kulturowego
Miasto Tkaczy w Zgierzu.
6. Druk oferty realizacji zadania publicznego można pobrać ze strony
internetowej Urzędu Miasta Zgierza - Biuletyn Informacji Publicznej
www.umz.zgierz.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.
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) Możliwość realizacji zadania przez oferenta, w tym kwalifikacje osób,
przy udziale których zadanie będzie realizowane;
2) Liczbę adresatów zadania;
3) Proponowany koszt realizacji zadania;
4) Wielkość planowanego przez oferenta udziału środków własnych
lub środków pochodzących z innych źródeł lub wkładu rzeczowego,
osobowego itp. w stosunku do kosztów realizacji zadania;
5) Doświadczenie oferenta w realizacji zadań o identycznych lub zbliżonych
do będących przedmiotem konkursu, w tym dotychczasowa współpraca
z Gminą Miasto Zgierz;
6) Wartość merytoryczna projektu (celowość oferty, zakres rzeczowy, zasięg
terytorialny, zgodność z ogłoszeniem);
7) C z a s realizacji zadania (preferowane będą zadania o charakterze ciągłym,
obejmujące maksymalny okres);
8) Liczba osób objętych aktywizacją kulturalną w ramach zadania;
Maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania przy ocenie kryteriów
wymienionych w punkcie 3 wynosi 160 pkt., po 20 pkt. jednakowej wagi
dla każdego kryterium.

5.

Ocena komisji przekazywana jest Prezydentowi Miasta Zgierza, do którego
należy ostateczna decyzja o wyborze oferty.

Postanowienia końcowe.
1. Wyłoniony podmiot zobowiązany będzie do:
1) Wyodrębnienia w ewidencji księgowej wszystkich wydatków poniesionych
na realizacje umowy;
2) Kompleksowego wyposażenia hostelu w sprzęt i meble hotelowe
oraz utworzenie minimum dziesięciu miejsc noclegowych;
3} Niezwłocznego
przedstawiania na wezwanie właściwej
komórki
organizacyjnej Urzędu Miasta Zgierza oryginałów dokumentów (faktur,
rachunków) oraz wszelkiej niezbędnej dokumentacji, celem kontroli całości
realizowanego zdania przez Gminę Miasto Zgierz pod względem
finansowym, formalnym i merytorycznym;
4) Terminowego
składania
właściwego
corocznego
sprawozdania
z działalności będącej przedmiotem umowy;
5) Podpisania z Gminą Miasto Zgierz odrębnej umowy najmu lokali
w budynkach przy ul. ks. Szczepana Rembowskiego 1 oficyna.
2. Wyniki konkursu zostaną opublikowane bezpośrednio po rozstrzygnięciu
konkursu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Zgierza oraz zostaną
opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej - www.umz.zgierz.pl
w zakładce „Przetargi i Konkursy", pod ogłoszeniem o konkursie.
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WZÓR UMOWY
Załącznik
do zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Zgierza
z dnia
2019 r.

UMOWA NR

o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą:

Prowadzenie hostelu wraz z salą konferencyjną w Parku Kulturowym Miasto Tkaczy
jako forma aktywizacji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem kulturalnym

zawarta w dniu

w

między:

Gminą Miasto Zgierz,
z siedzibą w Zgierzu, pl. Jana Pawła II nr 16, 95-100 Zgierz, NIP 732-20-37-248, Regon
472057721, reprezentowaną przez:
Prezydenta Miasta Zgierza- Przemysława Staniszewskiego w dalszej treści umowy
zwaną „Zleceniodawcą" przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Zgierza - Grażyny Mela,
a

Osoba do kontaktów roboczych:

§1.
Przedmiot umowy
1. Zleceniodawca zleca Zleceniobiorcy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688,
poz. 1570), zwanej dalej „ustawą", realizację zadania publicznego pod tytułem:

Prowadzenie hostelu wraz z salą konferencyjną w Parku Kulturowym Miasto Tkaczy
jako forma aktywizacji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem kulturalnym
w latach 2020, 2021
określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu
z uwzględnieniem aktualizacji opisu poszczególnych działań/harmonogramu/kosztorysu,
zwanego dalej „zadaniem publicznym", a Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać
zadanie publiczne w zakresie i na warunkach określonych w niniejszej umowie.
2. Niniejsza umowa jest umową o wsparcie realizacji zadania publicznego, w rozumieniu
art. 16 ust. 1 ustawy.
3. Wykonanie umowy nastąpi z chwilą zaakceptowania przez Zleceniodawcę sprawozdania
końcowego, o którym mowa w § 10 ust. 3.
4. Oferta oraz aktualizacje harmonogramu, o których mowa w ust. 1, stanowią załączniki
do niniejszej umowy.
§2.
Sposób wykonania zadania publicznego
1. Termin realizacji zadania publicznego ustala się od dnia
31 grudnia 2021 r.
2. Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać zadanie
z uwzględnieniem aktualizacji harmonogramu.

publiczne

2020 r. do dnia

zgodnie

z

ofertą,

3. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykorzystania przekazanej dotacji zgodnie z celem,
na jaki ją uzyskał i na warunkach określonych niniejszą umową. Dotyczy to także
ewentualnych przychodów uzyskanych przy realizacji umowy, których nie można było
przewidzieć
przy
kalkulowaniu
wielkości
dotacji,
oraz
odsetek
bankowych
od przekazanych przez Zleceniodawcę środków, które należy wykorzystać wyłącznie
na realizację zadania publicznego.
§3.
Wysokość dotacji w całkowitym koszcie zadania
1. Zleceniodawca zobowiązuje się do przekazania na realizację zadania publicznego kwoty
dotacji w wysokości 36.500,00 zł (słownie) trzydzieści sześć tysięcy pięćset złotych
00/100
brutto,
na
rachunek
bankowy
Zleceniobiorcy:
wterminie
.
2. Zleceniobiorca oświadcza, że jest jedynym posiadaczem wskazanego w ust. 1 rachunku
bankowego i zobowiązuje się do utrzymania wskazanego powyżej rachunku nie krócej
niż do chwili dokonania ostatecznych rozliczeń ze Zleceniodawcą, wynikających z umowy.
3. Zleceniobiorca zobowiązuje się do przekazania na realizację zadania:
1) Środków finansowych własnych w wysokości:
,
zł (słownie)
00/100;
2) Środków finansowych z innych źródeł w wysokości: 0,00 (słownie) zero złotych 00/100;
w tym:
a) z wpłat i opłat adresatów zadania publicznego w wysokości: 0,00 (słownie) zero
złotych 00/100,

b) środków finansowych z innych źródeł publicznych, przyznanych przez: 0,00
(słownie) zero złotych 00/100 (nazwa organu przyznającego środki) w wysokości
0,00 (słownie) zero złotych 00/100,
c) środków pozostałych w wysokości 0,00 (słownie) zero złotych 00/100.
3) wkładu osobowego o wartości 0,00 złotych (słownie) zero złotych 00/100.
4. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji, środków finansowych
własnych, środków finansowych z innych źródeł oraz wkładu osobowego (w tym
świadczeń wolontariuszy i pracy społecznej członków), o których mowa w ust. 1 i 3,
i wynosi łącznie
złotych (słownie)
00/100.
5 Wysokość środków, ze źródeł, o których mowa w ust. 4, może się zmieniać.
§4.
Procentowy udział dotacji w kosztach zadania publicznego
1. Zleceniobiorca jest zobowiązany zachować procentowy udział dotacji, o którym mowa
w ust. 2, w całkowitych kosztach zadania publicznego, o których mowa w § 3 ust. 5.
2. Procentowy udział dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego wynosi nie więcej
niż:
%.
§5.
Zamówienia opłacane z dotacji
Do zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane, opłacanych ze środków pochodzących
z dotacji stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).

§6.
Dokumentacja finansowo-księgowa i ewidencja księgowa
1. Zleceniobiorca jest zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo
-księgowej i ewidencji księgowej zadania publicznego, zgodnie z zasadami wynikającymi
z ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 35), w sposób
umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych.
2. Zleceniobiorca zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją
zadania publicznego przez 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym
Zleceniobiorca realizował zadanie publiczne.
§7.
Obowiązki informacyjne Zleceniobiorcy
1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do informowania, że zadanie jest współfinansowane
ze środków otrzymanych od Zleceniodawcy. Informacja na ten temat powinna się znaleźć
we wszystkich materiałach, publikacjach, informacjach dla mediów, ogłoszeniach
oraz wystąpieniach publicznych dotyczących realizowanego zadania publicznego.

2. Zleceniobiorca zobowiązuje się do umieszczania logo Zleceniodawcy na wszystkich
materiałach,
w szczególności
promocyjnych,
informacyjnych,
szkoleniowych
i edukacyjnych, dotyczących realizowanego zadania, oraz zakupionych środkach
trwałych, proporcjonalnie do wielkości innych oznaczeń, w sposób zapewniający jego
dobrą widoczność.

§8.
Uprawnienia informacyjne Zleceniodawcy
Zleceniobiorca upoważnia Zleceniodawcę do rozpowszechniania w dowolnej formie,
w prasie, radiu, telewizji, Internecie oraz innych publikacjach, nazw oraz adresu
Zleceniobiorcy, przedmiotu i celu, na który przyznano środki, oraz informacji o wysokości
przyznanych środków.
§9Kontrola zadania publicznego
1. Zleceniodawca sprawuje kontrolę prawidłowości wykonywania zadania publicznego
przez Zleceniobiorcę, w tym wydatkowania przekazanej dotacji oraz środków, o których
mowa w § 3 ust. 4. Kontrola może być przeprowadzona w toku realizacji zadania
publicznego oraz po jego zakończeniu do czasu ustania obowiązku, o którym mowa
w § 6 ust. 2.
2. W ramach kontroli, o której mowa w ust. 1, osoby upoważnione przez Zleceniodawcę
mogą badać dokumenty i inne nośniki informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie
dla oceny prawidłowości wykonywania zadania, oraz żądać udzielenia ustnie
lub na piśmie informacji dotyczących wykonania zadania publicznego. Zleceniobiorca
na żądanie kontrolującego jest zobowiązany dostarczyć lub udostępnić dokumenty i inne
nośniki informacji oraz udzielić wyjaśnień i informacji w terminie określonym
przez kontrolującego.
3. Prawo kontroli przysługuje osobom upoważnionym przez Zleceniodawcę
w siedzibie Zleceniobiorcy, jak i w miejscu realizacji zadania publicznego.

zarówno

4. O wynikach kontroli, o której mowa w ust. 1, Zleceniodawca poinformuje Zleceniobiorcę,
a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przekaże mu wnioski i zalecenia mające
na celu ich usunięcie.
5. Zleceniobiorca jest zobowiązany w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania
wniosków i zaleceń, o których mowa w ust. 4, do ich wykonania i powiadomienia o tym
Zleceniodawcy.
§10.
Obowiązki sprawozdawcze Zleceniobiorcy
1. Zleceniodawca może wezwać do złożenia sprawozdania częściowego z wykonywania
zadania publicznego według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do Rozporządzenia
Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r.
w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań

publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 2057). Sprawozdanie powinno zostać dostarczone w terminie 30 dni od dnia
doręczenia wezwania.
2. Zleceniobiorca składa sprawozdanie częściowe
sporządzone według wzoru, o którym mowa
od dnia zakończenia roku budżetowego.

z realizacji zadania publicznego
w ust. 1, w terminie 30 dni

3. Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego powinno zostać sporządzone
przez Zleceniobiorcę według wzoru, o którym mowa w ust. 1, w terminie 30 dni od dnia
zakończenia realizacji zadania publicznego, o którym mowa w § 1 ust. 1.
4. Jeżeli dany koszt finansowany z dotacji wykazany w sprawozdaniu z realizacji zadania
publicznego nie jest równy z kosztem określonym w odpowiedniej pozycji kosztorysu, to
uznaje się go z a zgodny z kosztorysem wtedy, gdy nie nastąpiło jego zwiększenie
o więcej niż 30 %.
5. Obowiązek, o którym mowa w § 4 ust. 1, uważa się z a zachowany, jeżeli procentowy
udział dotacji, o którym mowa w § 4 ust. 2, w całkowitym koszcie zadania publicznego
dotacji nie zwiększy się.
6. Przekroczenie limitów, o których mowa w ust. 4 uważa się z a pobranie
w nadmiernej wysokości.

dotacji

7. Zleceniodawca ma prawo żądać, aby Zleceniobiorca, w wyznaczonym terminie,
przedstawił dodatkowe informacje i wyjaśnienia do sprawozdania, o którym mowa
w ust. 1-3.
8. W przypadku niezłożenia sprawozdań, o których mowa w ust. 1-3, Zleceniodawca wzywa
pisemnie Zleceniobiorcę do ich złożenia.
9. W przypadku niezastosowania się do wezwania, Zleceniobiorca zapłaci karę umowną
w wysokości 15 % kwoty określonej w § 3 ust. 1.
10. Niezastosowanie się
przez Zleceniodawcę.

do

wezwania może

być

podstawą

odstąpienia

od

umowy

11. Dostarczenie sprawozdania końcowego jest równoznaczne z udzieleniem Zleceniodawcy
prawa do rozpowszechniania jego tekstu w sprawozdaniach, materiałach informacyjnych
promocyjnych oraz innych dokumentach urzędowych.
§11.
Zwrot środków finansowych
1. Przekazane środki finansowe z dotacji, określone w § 3 ust. 1 umowy, Zleceniobiorca jest
zobowiązany wykorzystać do dnia 31 grudnia 2020 r.
2. Niewykorzystana kwota dotacji podlega zwrotowi na rachunek bankowy Zleceniodawcy
0 numerze 04 8783 0004 0017 2303 2000 0107.
3. Od niewykorzystanej kwoty dotacji zwróconej po terminie, o którym mowa w ust. 1,
naliczane są odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych
1 przekazywane na rachunek bankowy Zleceniodawcy o numerze 04 8783 0004 0017
2303 2000 0107.

4. Niewykorzystane przychody i odsetki bankowe od przyznanej dotacji podlegają zwrotowi
na rachunek bankowy Zleceniodawcy na zasadach określonych w ust. 1-3.
5. Od kwoty dotacji, pobranej w nadmiernej wysokości, o której mowa w § 10 ust. 6,
naliczane są odsetki zgodnie z przepisami o finansach publicznych, w wysokości
określonej jak dla zaległości podatkowych i przekazywane na rachunek bankowy
Zleceniodawcy o numerze 04 8783 0004 0017 2303 2000 0107.

§12.
Rozwiązanie umowy za porozumieniem Stron
1. Umowa może być rozwiązana na mocy porozumienia Stron w przypadku wystąpienia
okoliczności, z a które Strony nie ponoszą odpowiedzialności, a które uniemożliwiają
wykonywanie umowy.
2. W przypadku rozwiązania umowy skutki finansowe
finansowych Strony określą w protokole.

i ewentualny

zwrot

środków

§13.
Odstąpienie od umowy przez Zleceniobiorcę
1. Zleceniobiorca może odstąpić od umowy do dnia przekazania dotacji, w przypadku
wystąpienia okoliczności uniemożliwiających wykonanie umowy.
2. Zleceniobiorca może odstąpić od umowy, jeżeli Zleceniodawca nie przekaże dotacji
w terminie określonym w umowie, nie później jednak niż do dnia przekazania I transzy
dotacji.
3. W przypadku odstąpienia przez Zleceniobiorcę od wykonania umowy po przekazaniu
przez Zleceniodawcę dotacji Zleceniodawcy przysługuje kara umowna w wysokości 6 %
kwoty określonej w § 3 ust. 1 umowy.
§14.
Rozwiązanie umowy przez Zleceniodawcę
1. Umowa może być rozwiązana przez Zleceniodawcę ze skutkiem natychmiastowym
w przypadku:
1) wykorzystywania udzielonej dotacji niezgodnie z przeznaczeniem;
2) nieterminowego
oraz nienależytego wykonywania umowy, w
szczególności
zmniejszenia zakresu rzeczowego realizowanego zadania;
3) przekazania przez Zleceniobiorcę części lub całości dotacji osobie trzeciej, mimo że
nie przewiduje tego niniejsza umowa;
4) nieprzedłożenia przez Zleceniobiorcę sprawozdania z wykonania zadania w terminie
i na zasadach określonych w niniejszej umowie;
5) odmowy poddania się przez Zleceniobiorcę kontroli albo niedoprowadzenia
przez Zleceniodawcę w terminie określonym do usunięcia
stwierdzonych
nieprawidłowości.
2. Zleceniodawca, rozwiązując umowę, określi kwotę dotacji podlegającą zwrotowi w wyniku
stwierdzenia okoliczności, o których mowa w ust. 1, wraz z odsetkami w wysokości

określonej jak dla zaległości podatkowych, naliczanymi od dnia przekazania dotacji,
termin jej zwrotu oraz nazwę i numer rachunku bankowego, na który należy dokonać
wpłaty.
3. W przypadku nieuiszczenia w terminie określonym w ust. 2 kwoty dotacji podlegającej
zwrotowi wraz z odsetkami, od kwoty tej nalicza się odsetki w wysokości określonej
jak dla zaległości podatkowych, począwszy od dnia następującego po upływie terminu
zwrotu dotacji, określonego w ust. 2.
§15.
Nieuzyskanie dotacji z innego źródła publicznego
1. Jeżeli nie zostaną przyznane finansowe środki z innych źródeł publicznych, o których
mowa w § 3 ust. 4, Zleceniobiorca ma obowiązek przekazać Zleceniodawcy informację
o tym niezwłocznie, jednakże nie później niż w ciągu 7 dni od stosownego rozstrzygnięcia
właściwego organu.
2. Jeżeli z informacji, o której mowa w ust. 1, wynika, że zrealizowanie zadania publicznego
przez Zleceniobiorcę na warunkach niniejszej umowy nie jest możliwe, każda ze Stron
może odstąpić od umowy.
3. Jeżeli z informacji, o której mowa w ust. 1, wynika, że zadanie publiczne może być
zrealizowane w ograniczonym zakresie, Strony mogą dokonać stosownej zmiany treści
umowy.
4. W razie nieprzekazania informacji w terminie, o którym mowa w ust. 1, Zleceniobiorca
nie może odstąpić od umowy w trybie, o którym mowa w ust. 2, i ma obowiązek
zagwarantować na realizację zadania środki w wysokości środków wnioskowanych, które
nie zostały Zleceniobiorcy przyznane.
§16.
Zabezpieczenie
1. Zleceniobiorca przedstawia przed zawarciem umowy
w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową.

zabezpieczenie ustanawiane

2. Minimalna kwota zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, nie może być mniejsza
niż wysokość
dofinansowania
realizacji zadania publicznego.
W
przypadku
nieprzedłożenia weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową umowa ze Zleceniobiorcą
jest nieważna.
§17.
Forma pisemna oświadczeń
1. Wszelkie zmiany, uzupełnienia i oświadczenia składane w związku z niniejszą umową
wymagają pod rygorem nieważności zawarcia w formie pisemnej aneksu.
2. Wszelkie wątpliwości związane z realizacją niniejszej umowy wyjaśniane będą w formie
pisemnej.

§18.
Odpowiedzialność wobec osób trzecich
1. Zleceniobiorca ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich z a szkody
powstałe w związku z realizacją zadania publicznego.
§19.
Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych zawartych w umowie jest Prezydent Miasta Zgierza
pl. J a n a Pawła 1116, 95-100 Zgierz.
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy, której Zleceniobiorca jest
stroną lub do podjęcia działań na żądanie Zleceniobiorcy przed zawarciem umowy.
3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
a) art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( U E ) 2016/679
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych),
zwane dalej RODO.
b) w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach
sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (podstawa z art. 6. ust. 1
lit. e, art. 9, ust. 2 lit. g, h, j RODO).
4. W każdej chwili przysługuje Zleceniobiorcy prawo do wniesienia wobec przetwarzania
Zleceniobiorcy danych, przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych w ust. 2 i 3.
Zleceniodawca przestanie przetwarzać dane w tych celach, chyba że będzie w stanie
wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec
interesów, praw i wolności Zleceniobiorcy lub będą Zleceniodawcy niezbędne
do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
5. Zleceniodawca będzie przechowywać dane Zleceniobiorcy przez okres:
a) dla danych przetwarzanych w związku z zawarciem umowy, dane osobowe
Zleceniobiorcy wynikające z zawarcia umowy będą przetwarzane przez okres,
w którym mogą ujawnić się roszczenia z umowy,
b) dla danych przetwarzanych w procesie zawierania umowy, jeżeli nie dojdzie
do zawarcia umowy, dane osobowe Zleceniobiorcy związane z ofertą do tej umowy
zostaną niezwłocznie usunięte,
c) dla danych przetwarzanych w celu wykonania obowiązku prawnego i/lub realizacji
zadania publicznego, dane Zleceniobiorcy będą przechowywane zgodnie z przepisami
nakładającymi ten obowiązek prawny lub stanowiącymi podstawę realizacji zadania
publicznego.
6. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych przez Zleceniodawcy
oraz danych kontaktowych Inspektora Ochrony Danych znajdują się na stronie
podmiotowej B I P Urzędu Miasta Zgierza pod adresem: www.umz.zgierz.pl.

Postanowienia końcowe
§20.
W zakresie nieuregulowanym umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
- Kodeks cywilny Dz. U. z 2019 r., poz. 1145) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869, poz. 2245).

§21.
Ewentualne spory powstałe w związku z zawarciem i wykonywaniem niniejszej umowy
Strony będą starały się rozstrzygać polubownie. W przypadku braku porozumienia spór
zostanie poddany pod rozstrzygnięcie właściwego ze względu na siedzibę Zleceniodawcy
sądu powszechnego.
§22.
Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
dla każdej ze Stron.

Zleceniobiorca:

Zleceniodawca:

ZAŁĄCZNIKI:
1) Oferta realizacji zadania publicznego;
2) Zaktualizowany harmonogram realizacji zadania, jeśli dotyczy;
3) Zaktualizowany kosztorys realizacji zadania, jeśli dotyczy;
4) Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru
lub ewidencji.

WZÓR

UMOWY

UMOWA

Zawarta w dniu

NAJMU

2020 r. w Zgierzu

pomiędzy:
Gminą Miasto Zgierz,
z siedzibą w Zgierzu, PI. J a n a Pawła II nr 16, 95-100 Zgierz, NIP 732-20-37-248,
Regon 472057721, reprezentowaną przez:
Prezydenta Miasta Zgierza- Przemysława Staniszewskiego, przy kontrasygnacie
Skarbnika Miasta Zgierza - Grażyny Mela
w dalszej treści umowy zwaną „Wynajmującym",
a

§1
1.

Przedmiotem najmu jest lokal użytkowy o łącznej powierzchni użytkowej
234,1 m , usytuowany w budynku położonym na działce gruntu oznaczonej
nr ewidencyjnym 91/2, o powierzchni całkowitej 1 294 m , w 128 obrębie miasta
Zgierza, przy ul. ks. S z . Rembowskiego 1 oficyna (stary adres ul. Komuny
Paryskiej 1).
Działka gruntu, o której mowa w ust. 1, stanowi własność Gminy Miasto Zgierz
i objęta jest księgą wieczystą K W Nr LD1G/00002418/5, prowadzoną przez
Sąd Rejonowy w Zgierzu - V Wydział Ksiąg Wieczystych.
Nieruchomość, o której mowa w ust. 1, położona jest w 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.
Stan faktyczny oraz prawny przedmiotu najmu jest Najemcy znany i nie wnosi on
do niego żadnych zastrzeżeń.
Wynajmujący
zastrzega
sobie
możliwość
bezpłatnego
korzystania
z sali konferencyjnej, przynależnych do niej sanitariatów oraz jadalni, pokoju
hostelowego z trzema pojedynczymi łóżkami wraz z sanitariatem przynależnego
do danego pokoju, umiejscowionych w budynku przy ul. ks. S z . Rembowskiego 1
oficyna, po uprzednim poinformowaniu Najemcy o planowanym wykorzystaniu Sali
w formie pisemnej, telefonicznej, elektronicznej.
Wynajmujący
poinformuje
Najemcę
o
terminie
skorzystania
z wymienionych pomieszczeń w ust. 5 nie później niż na 7 dni
przed planowanym terminem ich wykorzystania.
Wynajmujący z tytułu korzystania z wymienionych pomieszczeń w ust. 5,
nie poniesie żadnych kosztów.
W przypadku nieuzasadnionej przyczyny odmowy udostępnienia przez Najemcę
Wynajmującemu wymienionych pomieszczeń, o której mowa w ust. 5,
Wynajmujący ma prawo natychmiastowego rozwiązania umowy najmu.
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3.

Kosztami zużycia wody i odprowadzania ścieków Wynajmujący będzie obciążał
Najemcę z a pomocą faktury V A T płatnej w terminie 14 dni od daty wystawienia.
4.
Koszty zużycia wody i ścieków będą naliczane przez Wynajmującego
na podstawie faktur od dostawców tych mediów w pełnej wysokości ponoszonej
przez Gminę Miasto Zgierz na budynek w Zgierzu przy ul. ks. S z . Rembowskiego
1 oficyna, o którym mowa w § 1 ust. 1.
5.
Kosztami zużycia energii elektrycznej w budynku, o którym mowa w § 1 ust. 1,
Wynajmujący będzie obciążał Najemcę na podstawie faktury V A T wystawionej
przez dostawców mediów, a następnie refaktur płatnych w terminie 14 dni
od daty wystawienia, ale nie krócej niż 11 dni od daty doręczenia faktury.
6.
Koszt zużycia energii elektrycznej czynnej w całości według wskazań licznika oraz
koszty stałe kwoty ponoszonej przez Gminę Miasto Zgierz na budynek będą
naliczane Najemcy na podstawie refaktur Wynajmującego wystawionych
na podstawie faktur od dostawców mediów wg wskazań licznika energii
elektrycznej zainstalowanego w budynku, o którym mowa w § 1 ust. 1, począwszy
od jego stanu ustalonego na pierwszy dzień obowiązywania.
7.
Kosztami obsługi monitoringu przeciwpożarowego w budynku, o którym mowa
w § 1 ust. 1, Wynajmujący będzie obciążał Najemcę za podstawie faktur V A T
wystawionej przez dostawcę usługi, a następnie refaktur płatnych w terminie
14 dni od daty wystawienia, ale nie krócej niż 11 dni od daty doręczenia faktury.
8.
Koszty monitoringu przeciwpożarowego będą naliczane przez Wynajmującego
na podstawie faktur od dostawców tych usług w pełnej wysokości ponoszonej
przez Gminę Miasto Zgierz na budynek położony w Zgierzu przy ul. ks. S z .
Rembowskiego 1 oficyna, o którym mowa w § 1 ust. 1.
9.
Kosztami ochrony obiektu, o którym mowa w § 1 ust. 1, Wynajmujący będzie
obciążał Najemcę na podstawie faktury V A T wystawionej przez dostawców
mediów, a następnie refaktur płatnych w terminie 14 dni od daty wystawienia,
ale nie krócej niż 11 dni od daty doręczenia faktury.
10. Koszty ochrony obiektu będą naliczane przez Wynajmującego na podstawie
faktur
od
dostawców
tych
usług
w
pełnej
wysokości
ponoszonej
przez
Gminę
Miasto
Zgierz
na
budynek
w
Zgierzu
przy ul. ks. S z . Rembowskiego 1 oficyna, o którym mowa w § 1 ust. 1.
11. Opóźnienie w zapłacie z a czynsz najmu, zużycie energii elektrycznej,
wody i odprowadzanie ścieków, obsługę monitoringu przeciwpożarowego
oraz ochronę budynku, stanowić będzie podstawę do naliczenia odsetek
ustawowych. Zaległość w zapłacie z a czynsz najmu, zużycie energii elektrycznej,
wody i odprowadzanie ścieków większa niż 2 miesiące, może być podstawą
do
rozwiązania
umowy
bez
zachowania
okresów
wypowiedzenia,
o czym Wynajmujący zobowiązuje się uprzedzić Najemcę na piśmie,
udzielając mu dodatkowego terminu 1 miesiąca do zapłaty zaległego czynszu.
12. Z chwilą zawarcia umowy najmu lokalu Najemca zobowiązuje się do podjęcia
działań mających na celu zawarcie oddzielnej umowy z dostawcą mediów
na dostawę energii elektrycznej do lokalu będącego przedmiotem najmu
pod rygorem rozwiązania umowy najmu.
§6
1.
2.

3.

Najemca nie może wnosić praw wynikających z niniejszej umowy jako swojego
udziału we wszelkiego rodzaju spółkach.
Najemca nie może bez pisemnej zgody Wynajmującego przelewać w całości
ani w części swych uprawnień wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób
trzecich, ani też oddać przedmiotu najmu osobie trzeciej do bezpłatnego
używania, w dzierżawę, czy w podnajem.
W przypadku naruszenia przez Najemcę postanowień ust. 1 i 2, umowa ulega
rozwiązaniu
bez
zachowania terminów
wypowiedzenia,
ze
skutkiem

3

natychmiastowym, bez możliwości zwrotu poniesionych przez Najemcę nakładów.
§7
1.

2.

3.
4.
5.

6.

Najemca zobowiązany jest na własny koszt przystosować przedmiot najmu
do prowadzonej formy działalności, bez możliwości zwrotu poniesionych nakładów
w chwili wygaśnięcia niniejszej umowy.
Przystosowanie przedmiotu najmu do prowadzonej przez Najemcę formy
działalności, a także wszelkie remonty, ulepszenia i zmiany nie mogą naruszać
elementów konstrukcyjnych budynku, ani stanowić jego pogorszenia.
Na Najemcy spoczywa obowiązek uzyskania wymaganych prawem uzgodnień
i zezwoleń, adekwatnych do formy prowadzonej działalności.
Najemca zobowiązuje się do utrzymania przedmiotu najmu we właściwym stanie
technicznym, zapewniającym racjonalne i bezpieczne z niego korzystanie.
Najemca zobowiązany jest na każdorazowe wezwanie Prezydenta Miasta Zgierza
oraz Parku Kulturowego Miasto Tkaczy udostępnić nieodpłatnie pomieszczenia
wymienione w § 1 ust. 5 we wskazanym przez Prezydenta lub P K MT terminie.
Zgłoszenie rezerwacji pomieszczeń o których mową w § 1 ust. 5, będzie odbywać
się drogą mailową na wskazany przez Najemcę adres - nie później niż na 7 dni
przed datą planowanego wydarzenia. Najemca może nie wywiązać się z wyżej
wskazanego obowiązku, jeżeli nie jest to możliwe z uwagi na wcześniej
zaplanowane w tym terminie wykorzystanie pomieszczeń z § 1 ust. 5 przez
Najemcę lub przez osobę trzecią.
Najemca zobowiązuje się nieodpłatnie użyczyć Gminie Miasto Zgierz
pomieszczenia w przedmiocie najmu na potrzeby przeprowadzenia referendów,
wyborów o charakterze samorządowym oraz ogólnokrajowym w terminie
i o powierzchniach ustalonych z Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Zgierza
ds. wyborów powołanym oddzielnym zarządzeniem Prezydenta Miasta Zgierza.
§8

1.

2.

Wynajmujący zobowiązuje się w dniu podpisania umowy najmu przekazać
Najemcy komplet kluczy oraz kodów wyłączających/załączających systemy
alarmowe, umożliwiających swobodne wejście i korzystanie z lokali użytkowych
oraz budynku, o którym mowa w § 1 ust. 1.
Wynajmujący zobowiązuje się do przeszkolenia Najemcy oraz jego personelu
w zakresie obsługi zamontowanych systemów alarmowych w budynku,
o którym mowa w § 1 ust. 1. Potwierdzenie przeszkolenia zostanie potwierdzone
pisemnie.
§9

1.

2.

3.

Najemca zobowiązuje się do dbania o czystość i porządek w przedmiocie najmu,
0 którym mowa w § 1 ust. 1, jak i jego otoczeniu (m.in. do usuwania nawisów
lodowych, odśnieżania dachu budynku i odśnieżania terenu przylegającego
do budynku) oraz do wykonywania na własny koszt drobnych bieżących napraw,
związanych ze zwykłym użytkowaniem przedmiotu najmu. Najemca zobowiązuje
się również korzystać z przedmiotu najmu zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa, w szczególności przepisami B H P , przeciwpożarowymi, sanitarnymi
1 ochrony środowiska oraz z zachowaniem zasad współżycia społecznego i praw
osób trzecich.
Najemca nie może bez uprzednio wyrażonej pisemnej zgody Wynajmującego
dokonywać jakichkolwiek
prac związanych z remontem,
modernizacją
lub przebudową przedmiotu najmu, o którym mowa w § 1 ust. 1.
Najemca zobowiązany jest zapewnić nieodpłatny dostęp gestorom sieci i służbom
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miejskim do wszelkich urządzeń i sieci znajdujących się w przedmiocie najmu.
Wszelkie prace remontowe realizowane na przedmiocie najmu odbywać się
muszą z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa, w szczególności
z przepisami przeciwpożarowymi, sanitarnymi i ochrony środowiska, a także
z poszanowaniem zasad współżycia społecznego oraz praw osób trzecich.
5.
Zakres i rodzaj prac, o których mowa w ust. 4, powinien być każdorazowo
uzgodniony i zatwierdzony przez Wynajmującego i odbywać się zgodnie
z przepisami prawa pod nadzorem osób uprawnionych.
6.
O konieczności korzystania z terenu działki, o której mowa w § 1 ust. 1,
dla potrzeb remontu lub konserwacji przedmiotu najmu, Najemca winien
uprzednio powiadomić Wynajmującego pisemnie.
7.
Najemca może ubiegać się o zwrot całości lub części poniesionych
uzasadnionych i udokumentowanych
nakładów na remont w przypadku
konieczności wykonania remontu przedmiotu najmu lub jego części, w zakresie
niezbędnym do prawidłowego korzystania z przedmiotu najmu, obejmującego:
wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wewnętrznych instalacji z uwagi na ich
zużycie, wymianę zużytych podłóg i tynków, naprawę dachu i obróbek
blacharskich.
8.
Podstawą do wystąpienia przez Najemcę o zwrot i rozliczenie poniesionych
nakładów, o których mowa w ust. 6, jest przedstawiony w formie pisemnej wykaz
poniesionych kosztów, których wysokość musi być wcześniej zaakceptowana
przez Wynajmującego, wraz z załączonymi kopiami faktur lub rachunków.
9.
Decyzję o rozliczeniu poniesionych nakładów, określonych w ust. 7, podejmie
Wynajmujący
po
dokonaniu
oceny
stanu
nieruchomości
przed i po przeprowadzonym remoncie.
10. Rozliczenie poniesionych
nakładów,
określonych
w
ust.
7,
nastąpi
poprzez czasowe zmniejszenie wysokości czynszu netto, na zasadach
określonych przez Wynajmującego.
11. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Wynajmującego oraz osób
trzecich z a wszelkie szkody powstałe w związku z korzystaniem z przedmiotu
najmu, o którym mowa w § 1 ust. 1.
12. Najemcy nie przysługuje wobec Wynajmującego roszczenie o zwrot kosztów
poniesionych z tytułu wypłat jakichkolwiek odszkodowań.
4.

§10
1.

2.
3.
4.

1.

Najemca zobowiązany jest do niezwłocznego wykonywania zaleceń wskazanych
w protokołach z kontroli stanu technicznego budynku, o którym mowa
w § 1 ust. 1.
Z a niewykonanie, a także z a niewłaściwe wykonanie zaleceń, o których mowa
w ust. 1, odpowiedzialność ponosi Najemca.
Najemca
ponosi
odpowiedzialność
za
wszelkie
szkody
wynikające
z niewłaściwej realizacji obowiązku, o którym mowa w ust. 1.
Najemca zobowiązuje się respektować i dostosować się do ewentualnych zmian
w przepisach, dotyczących obowiązków Najemcy, o których mowa w ust. 1 - 3.
§11
Wynajmującemu służy prawo przeprowadzania w
prawidłowości użytkowania przedmiotu najmu.

każdym

czasie

kontroli

§12
l.

Umowa może zostać rozwiązana przez Wynajmującego przed upływem terminu,
na
który została
zawarta,
z zachowaniem trzymiesięcznego
okresu
wypowiedzenia, w przypadku, gdy przedmiot najmu, o którym mowa w § 1 ust. 1,
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2.

3.

4.

5.

6.

będzie
niezbędny
na
cele
szczególnie
ważne
dla
Wynajmującego,
w szczególności w przypadku przystąpienia do realizacji inwestycji z udziałem
środków finansowych Wynajmującego.
Umowa ulega rozwiązaniu przed upływem terminu, na który została zawarta,
bez zachowania okresu wypowiedzenia, w przypadku naruszenia przez Najemcę
warunków niniejszej umowy, z zastrzeżeniem § 4 ust. 5, a także w przypadku,
gdy przedmiot umowy stanie się w sposób nagły niezbędny wynajmującemu
z powodów nieprzewidzianych w chwili zawarcia umowy.
Umowa ulega rozwiązaniu przed upływem terminu, na który została zawarta,
w sytuacji zaistnienia okoliczności wymienionych w § 14 Umowy o wsparcie
realizacji zadania publicznego nr
z dnia
stanowiącej załącznik nr
do niniejszej umowy, ze skutkiem natychmiastowym.
Oświadczenie Wynajmującego o rozwiązaniu umowy w przypadkach, o których
mowa w ust. 1 i 2, winno zostać doręczone Najemcy w formie pisemnej,
listem poleconym z a potwierdzeniem odbioru.
Umowa może zostać rozwiązana przez Najemcę przed upływem terminu,
na który została
zawarta, z zachowaniem trzymiesięcznego
okresu
wypowiedzenia, w przypadkach szczególnie uzasadnionych.
Zmiana adresu wskazanego w komparycji umowy wymaga poinformowania
drugiej strony w formie pisemnej, pod rygorem uznania doręczenia korespondencji
na dotychczasowy adres z a skuteczne.
§13

1.

2.

3.

W dniu wygaśnięcia lub rozwiązania niniejszej umowy Najemca zobowiązany jest
do
przekazania
Wynajmującemu
przedmiotu
najmu
protokołem
zdawczo-odbiorczym,
w
stanie
niepogorszonym,
przy
uwzględnieniu
racjonalnego, prawidłowego użytkowania oraz w stanie umożliwiającym
racjonalne i bezpieczne użytkowanie przedmiotu umowy przez Wynajmującego.
Koszty związane z doprowadzeniem przedmiotu najmu do stanu, o którym mowa
w ust. 1, ponosi w całości Najemca. Najemcy nie przysługują z tego tytułu żadne
roszczenia względem Wynajmującego.
Strony dopuszczają negocjacje, co do stanu przekazywanego przedmiotu najmu
pod względem ewentualnie pozostawionych ulepszeń. Niemniej jednak
nieprzystąpienie Wynajmującego do negocjacji nie będzie dla Najemcy podstawą
roszczeń.
§14

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, zastosowanie mają przepisy kodeksu
cywilnego oraz inne właściwe dla przedmiotu niniejszej umowy.
§15
Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy
pisemnej pod rygorem nieważności.
§16
Sprawy sporne, mogące wyniknąć z niniejszej umowy, strony zobowiązują
się rozwiązywać polubownie. W przypadku braku porozumienia spory rozstrzygane
będą przez sąd właściwy według miejsca położenia nieruchomości.
§17
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Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
dla każdej ze stron.
§18
Integralną częścią umowy jest protokół zdawczo - odbiorczy stanowiący załącznik
do niniejszej umowy, sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,
po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

NAJEMCA

WYNAJMUJĄCY
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