PREZVDLM MIASTA
Sosnowca

Zarzadzenie Nr.
Prezydenta Miasta Sosnowca
z dnia M...Mth^Al.M'^

^•

w sprawie: ustalenia zasad wynaj^cia na preferencyjnych warunkach lokali lub
pomleszczeh uzytkowych stanowiqcych zasob Gminy Sosnowiec
organizacjom
pozarzqdowym, na potrzeby realizacji zadan statutowych na rzecz mieszkahcow Sosnowca.
Na podstawie art. 30 ust. 1 , ust. 2 pkt 3 oraz art. 7 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorzqdzie gminnym (Dz. U. 2021 r., poz. 1372 ze zm.)
zarzqdzam, co nastQpuje:
§1
1. Lokale i pomieszczenia uzytkowe stanowiqce wtasnosc Gminy Sosnowiec mogq bye
bezptatnie uzyczone lub wynaj^te przez organizacje pozarzqdowe oraz podmioty
okreslone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dziatalnosci pozytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.), ktore prowadzq
dziaiainosc pozytku publicznego na terenie Miasta Sosnowca zgodnie z art. 4 ust. 1 w/w
ustawy, zwane dalej „organizacjami".
2. Organizacje mogq ubiegac si^ o:
1) bezptatne uzyczenie pomieszczenia nr 101 znajdujqcego si^ w zasobach Gminy
Sosnowiec przy Placu Kosciuszki 5,
2) wynaj^cie pomieszczen w placowkach oswiatowych,
3) wynaJQcie pomieszczen w sosnowieckich samorzqdowych instytucjach kultury,
4) wynajQcie w trybie poza przetargiem lokali/pomieszczeri uzytkowych, stanowiqcych
zasob Gminy Sosnowiec, zarzqdzanych przez Miejski Zaklad Zasobow Lokalowych.
§2
Zasady bezptatnego uzyczenia pomieszczenia nr 101 przy Placu Kosciuszki 5, b^dqcego
w zasobach Gminy Sosnowiec, okreslono w Zarzqdzeniu Nr 38 Prezydenta Miasta Sosnowca
z dnia 24 stycznia 2022 roku w sprawie: przyj^cia „Regulaminu korzystania z zasobow
w Sosnowieckim Centrum Organizacji Pozarzgdowych (SCOP) Urz^du Miejskiego
w Sosnowcu".
§3
1. Wysokosc stawek za wynajem pomieszczen w placowkach oswiatowych okreslono
w Zarzqdzeniu Nr 356 Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 21 kwietnia 2017 roku
w sprawie: ustalenia minimalnych stawek czynszu oraz zasad najmu pomieszczen na
terenie szkot i placowek oswiatowych, dIa ktorych organem prowadzqcym jest Miasto
Sosnowiec.
2. DIa organizacji stosuje si^ bonifikaty w wysokosci do 99% od stawek okreslonych
w Zatqczniku Zarzqdzenia Nr 356 Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 21 kwietnia 2017
roku, o ktorym mowa w § 4.
3. Dyrektor placowki moze na wniosek organizacji (stanowiqcy Zatqcznik Nr 1 do niniejszego
Zarzqdzenia) odstqpic od pobierania optat za wynaj^cie pomieszczen w placowkach
oswiatowych w przypadku, gdy organizacja prowadzi nieodptatne zaj^cia dIa dzieci
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i mtodziezy z terenu IVliasta Sosnowca. Wniosek ztozony przez organizacja rozpatrywany
jest w ciqgu 14 dni.
§4
1. Wysokosc stawek za wynajem pomieszczen w sosnowieckich samorzgdowych
instytucjach kultury okreslono w wewn^trznych Zarzgdzeniach Dyrektorow tych
instytucji.
2. DIa organizacji stosuje si^ bonifikaty w wysokosci 50% od stawek za wynajem
pomieszczen okreslonych w wewn^trznych Zarzqdzeniach Dyrektorow samorzqdowych
instytucji kultury.
3. Dyrektor samorzqdowej instytucji kultury moze na wniosek organizacji (stanowigcy
Zatqcznik Nr 1 do niniejszego Zarzqdzenia) odstgpic od pobierania optat za wynaJQcie
pomieszczen w samorzqdowych instytucjach kultury w przypadku, gdy organizacja
prowadzi nieodptatne zaj^cia dIa dzieci i mtodziezy z terenu Miasta Sosnowca. Wniosek
ztozony przez organizacja rozpatrywany jest w ciqgu 14 dni.
§5
1. Wynaj^cie, w trybie poza przetargiem, lokali i pomieszczen uzytkowych stanowiqcych
zasob Gminy Sosnowiec, zarzqdzanych przez Miejski Zaktad Zasobow Lokalowych
w Sosnowcu, przystuguje organizacjom, ktorych dziatalnosc na rzecz mieszkaricow
Sosnowca jest nie krotsza niz 2 lata.
2. Czynsz za wynaj^cie lokalu lub pomieszczenia uzytkowego naliczany jest wedtug stawki
stanowiqcej rownowartosc kosztow utrzymania Im^ nieruchomosci wraz z kosztami
amortyzacji.
3. W przypadku wynajmu lokalu lub pomieszczenia stosuje si^ bonifikaty w wysokosci 50%,
jednak nie wiycej niz 6 ztotych netto za 1 m^. Bonifikata naliczana jest do rzeczywistej
powierzchni lokalu lub pomieszczenia, jednak nie wiykszej niz 30 m^.
4. Kwota wynikajqca z udzielonej bonifikaty jest refundowana Miejskiemu Zaktadowi
Zasobow Lokalowych w Sosnowcu z budzetu Gminy Sosnowiec.
5. Pozostate koszty za wynajem lokalu lub pomieszczenia uzytkowego nieobJQte bonifikatq,
pokrywa organizacja.
6. Organizacja, oprocz optat czynszowych, zobowigzana jest do uiszczenia optat
niezaleznych od zarzqdcy, m.in. optat za dostawQ energii, gazu, wody
oraz odbior nieczystosci statych i ciektych.
7. Organizacja, ubiegajqca siy o wynajQcie w trybie poza przetargiem, lokalu lub
pomieszczenia uzytkowego bydgcego w zasobach Gminy Sosnowiec, zobowiqzana jest
ztozyc wniosek (stanowiqcy Zatqcznik Nr 2 do niniejszego Zarzqdzenia) skierowany do
Dyrektora Miejskiego Zaktadu Zasobow Lokalowych w Sosnowcu.
8. Wniosek o przyznanie lokalu lub pomieszczenia uzytkowego opiniuje powotana
Zarzqdzeniem Prezydenta Miasta Sosnowca komisja, wedtug nastypujqcych kryteriow:
1) sprawozdanie finansowe za ostatnie 2 lata,
2) brak zadtuzenia finansowego organizacji wobec Miasta Sosnowca lub innych
podmiotow publiczno-prawnych (Urzqd Skarbowy, Zaktad Ubezpieczen Spotecznych,
itp.) - na podstawie oswiadczenia osob upowaznionych do reprezentacji organizacji
pozarzqdowej,
3) zroznicowane zrodta pozyskiwania przychodow,
4) doswiadczenie w realizacji zadan publicznych,
5) zgodnosc proponowanych do realizacji zadan z potrzebami lokalnej spotecznosci.
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6) poziom zaangazowania we wspotpracy z Sosnowieckim Centrum Organizacji
Pozarzqdowych.
9. Ostatecznq decyzjQ o przyznaniu lokalu lub pomieszczenia uzytkowego podejmuje
Prezydent Miasta Sosnowca.
10. Szczegotowe warunki wynajmu lokalu lub pomieszczenia zostanq okreslone w umowie
zawartej pomiydzy stronami- organizacjq pozarzqdowq a zarzqdcq nieruchomosci.
11. Organizacja nie moze podnajmowac w czQsci lub w catosci wynajmowanego lokalu lub
pomieszczenia osobie trzeciej lub innemu podmiotowi.
12. Umowa najmu zawierana jest na okres 1 roku.
13. Po uptywie 12 miesiycy od daty podpisania umowy organizacja zobowiqzana jest do
ztozenia w ciggu 14 dni sprawozdania, zgodnie ze wzorem okreslonym w Zatqczniku Nr 3
do niniejszego Zarzqdzenia, z dziatalnosci prowadzonej w wynajmowanym lokalu lub
pomieszczeniu.
14. Nieztozenie sprawozdania w wyznaczonym terminie skutkowac bydzie brakiem
mozliwosci wynajmu lokalu lub pomieszczenia uzytkowego przez okres nastypnych 12
miesiycy.
§6
Wykonanie Zarzqdzenia powierzam Petnomocnikowi Prezydenta Miasta ds. Kultury, Rozwoju
i Dialogu Spotecznego.
§7
Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.
§8
Traci moc Zarzadzenie Nr 1307 Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 31 pazdziernika 2012 r.
w sprawie: ustalenia zasad wynajycia na preferencyjnych warunkach lokali uzytkowych
stanowiqcych zasob Gminy Sosnowiec organizacjom pozarzqdowym, na potrzeby realizacji
zadan statutowych na rzecz mieszkancow Sosnowca^
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