
ZARZ1\DZENIE Nr 6215J Vllll2,~ 
PREZYDENTA MIASTA LODZI 
z dnia A 2, S1'jC,t nfu 20211 ~ . 

w sprawie wprowadzenia Instrukcji okreslaj~cej tryb i warunki utyczania lokali 
utytkowych oraz innych nieruchomosci organizacjom pozarz~dowym prowadz~cym 

dzialalnosc potytku publicznego, a takZe nieruchomosci wsp61notom mieszkaniowym. 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz,!dzie gminnym 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990) 

zarz~dzam, co nastftpuje: 

§ 1. Wprowadzam Instrukcj~r okreslaj,!c,! tryb i warunki uzyczania lokali uzytkowych 
oraz innych nieruchomosci organizacjom pozarz'!dowym prowadz'!cym dzialalnosc pozytku 
publicznego, a takze nieruchomosci wsp61notom mieszkaniowym, stanowi,!c,! zal,!cznik 
do zarz,!dzenia. 

§ 2. Wykonanie zarz,!dzenia powierzam Dyrektorowi Wydzialu Dysponowania 
Mieniem w Departamencie Gospodarowania Maj,!tkiem Urzydu Miasta Lodzi, Dyrektorowi 
Biura Aktywnosci Miejskiej w Departamencie Strategii i Rozwoju Urzydu Miasta Lodzi, 
Dyrektorowi Zarz'!du Dr6g i Transportu, Dyrektorowi Zarz'!du Zieleni Miejskiej w Lodzi 
oraz Pelnomocnikowi Prezydenta Miasta Lodzi ds. wsp61pracy z organizacjami 
pozarz,!dowymi. 

§ 3. Traci moc zarz,!dzenie Nr 9692/VII/18 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
8 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji okreslaj,!cej tryb i warunki uzyczania 
lokali uzytkowych oraz innych nieruchomosci organizacj om pozarz'!dowym prowadz'!cym 
dzialalnosc pozytku publicznego, a takze nieruchomosci wsp61notom mieszkaniowym. 

§ 4. Zarz,!dzenie wchodzi w zycie z dniem wydania. 



Zal'!cznik 
do zarz,!dzenia NrG215 IVIII/21 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia A2 S1~Cu)1~ 2021 r. 

Instrukcja okreslaj~ca tryb i warunki utyczania lokali utytkowych oraz innych 
nieruchomosci organizacjom pozarz~dowym prowadz~cym dzialalnosc potytku 

publicznego, a takZe nieruchomosci wspolnotom mieszkaniowym 

Rozdziall 
Postanowienia ogolne 

§ 1. Wprowadza siy Instrukcjy okreslaj,!c,! tryb i warunki uzyczania lokali uzytkowych 
oraz innych nieruchomosci organizacjom pozarz'!dowym prowadz'!cym dzialalnose pozytku 
publicznego, a takze nieruchomosci wsp6lnotom mieszkaniowym, zwan'! dalej Instrukcj,!. 

§ 2. Miasto L6dz moze oddawae w uzyczenie organizacjom pozarz'!dowym 
prowadz'!cym dzialalnose pozytku publicznego, zwanym dalej organizacjami 
pozarz'!dowymi, lokale uzytkowe w kt6rych S,! lub byd,! prowadzone przez nie dzialania 
zwi,!zane z realizacj,! priorytetowych zadan Miasta Lodzi, okreslonych w programach 
i politykach Miasta Lodzi, przyjytych odrybnymi uchwalami Rady Miejskiej w Lodzi. 

Rozdzial2 
Tryb i warunki uZyczania lokali utytkowych organizacjom pozarz~dowym 

§ 3. Lokale uzytkowe mog,! bye oddawane w uzyczenie organizacjom pozarz'!dowym: 
1) w trybie konkursu; 
2) w trybie pozakonkursowym. 

§ 4. Tryb konkursowy jest stosowany w przypadku: 
1) uzyczenia lokalu uzytkowego, w kt6rym organizacja pozarz'!dowa przez okres co 

najmniej 1 roku realizuje zadanie publiczne Miasta Lodzi; 
2) uzyczenia lokalu uzytkowego, w kt6rym organizacja pozarz'!dowa nie prowadzi 

dzialalnosci, a kt6ry przekazany zostanie przez Miasto L6dz wraz ze zleceniem 
organizacji pozarz,!dowej realizacji zadania publicznego. 

§ 5. 1. Tryb pozakonkursowy moze zostae zastosowany, w przypadku: 
1) wypowiedzenia organizacji pozarz'!dowej umowy uzyczenia obecnie zajmowanego lokalu 

w zwi,!zku z realizowanymi inwestycj ami Miasta Lodzi, sprzedaz,! nieruchomosci, 
przeznaczeniem budynku do rozbi6rki lub remontu kapitalnego, wyl,!czeniem lokalu 
uzytkowego z uzytkowania ze wzglydu na nieodpowiedni stan techniczny alba 
przeznaczeniem lokalu uzytkowego na potrzeby Miasta Lodzi; 

2) przeniesienia praw do uzyczenia z obecnie zajmowanego lokalu uzytkowego na inny, 
w przypadku dalszej realizacji zadania publicznego Miasta Lodzi przez organizacjy 
pozarz'!dow'!; 



3) koniecznosci przyznania organizacji pozarz'!dowej lokalu uzytkowego w uzyczenie 
na prowadzenie zadania publicznego ze wzglydu na oddzialywanie sHy wyzszej np. klyski 
zywiolowej; 

4) innej nadzwyczajnej sytuacji, na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Lodzi. 
2. Organizacja ubiegaj,!ca siy 0 uzyczenie lokalu w trybie pozakonkursowym, 

w przypadku, 0 kt6rym mowa w ust. 1 pkt 4, sklada wniosek na wzorze stanowi,!cym 
zal'!cznik Nr 1 do Instrukcji. 

3. Kontrola i sprawozdawczosc z realizacji dzialan w lokalu, uzyczonym w trybie 
pozakonkursowym, odbywa siy na zasadach opisanych w Rozdziale 8. 

Rozdzial3 
Tryb i warunki uZyczania innych nieruchomosci organizacjom pozarz~dowym 

§ 6. 1. Uzyczenie innych nieruchomosci organizacjom pozarz'!dowym moze odbywac 
siy w trybie pozakonkursowym w oparciu 0 zastosowane odpowiednio kryteria, okreslone 
w § 14. 

2. W przypadku uzyczenia innych nieruchomosci organizacjom pozarz'!dowym w trybie 
konkursu maj,! odpowiednio zastosowanie przepisy Instrukcj i, dotycz'!ce konkursu na 
uzyczenie lokali uzytkowych. 

3. Dyrektor Wydzialu Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania 
Maj,!tkiem Urzydu Miasta Lodzi w porozumieniu z Dyrektorem Biura Aktywnosci Miejskiej 
w Departamencie Strategii i Rozwoju Urzydu Miasta Lodzi, oraz Pelnomocnikiem Prezydenta 
Miasta Lodzi ds. wsp61pracy z organizacjami pozarz,!dowymi rekomenduje zastosowanie 
trybu pozakonkursowego albo trybu konkursu. Decyzjy w tej sprawie podejmuje Prezydent 
Miasta Lodzi. 

4. Wnioski w sprawie uzyczenia innych nieruchomosci organizacjom pozarz'!dowym 
rozpatrywane S,! przez Wydzial Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania 
Maj,!tkiem Urzydu Miasta Lodzi. 

Rozdzial4 
Tryb i warunki uZyczania nieruchomosci wsp61notom mieszkaniowym 

§ 7. 1. Uzyczenie nieruchomosci wsp6lnotom mieszkaniowym nastypuje wyl,!cznie 
w trybie pozakonkursowym pod nastypuj,!cymi warunkami: 
1) przedmiot uzyczenia moze stanowic nieruchomosc niezabudowan,! lub jej czysc 

z zastrzezeniem ust 2; 
2) uzyczona nieruchomosc musi przylegac do nieruchomosci zabudowanej wsp6lnoty 

mieszkaniowej z zastrzezeniem ust. 3; 
3) uzyczenie nieruchomosci nastypuje z przeznaczeniem na miejsce gromadzenia odpad6w 

komunalnych, podw6rka, piaskownice, place zabaw, zielence, trawniki, dojscia, dojazdy 
oraz miejsca postojowe wykorzystywane przez uzytkownik6w nieruchomosci wsp6lnoty 
mieszkaniowej itp. 

2. Dopuszcza siy mozliwosc uzyczenia nieruchomosci zabudowanej lub jej cZysci, 
jezeli nieruchomosc jest zabudowana obiektem przeznaczonym do rozbi6rki, nietrwale 
zwi'!zanym z gruntem nieuzytkowanym, a wsp6lnota mieszkaniowa zobowi,!ze siy do jego 
usuniycia na wlasny koszt. 

3. Dopuszcza siy mozliwosc uzyczenia nieruchomosci lub czysci nieruchomosci 
nieprzylegaj,!cej bezposrednio do nieruchomosci zabudowanej wsp6lnoty mieszkaniowej 
w przypadku: 



a) lokalizacji miejsca gromadzenia odpad6w komunalnych wraz z gruntem zapewniajC}.cym 
jego prawidlowC}. obslugy, jednak pod warunkiem uzyczenia terenu przylegajC}.cego 
do nieruchomosci zabudowanej wsp61noty mieszkaniowej, jezeli istnieje taka mozliwosc; 

b) przedzielenia uzyczonego terenu ciC}.giem pieszo jezdnym obslugujC}.cym sC}.siednie 
nieruchomosci. 

4. Wnioski w sprawie uzyczenia nieruchomosci wsp61notom mieszkaniowym 
rozpatrywane SC}. odpowiednio przez Wydzial Dysponowania Mieniem w Departamencie 
Gospodarowania MajC}.tkiem Urzydu Miasta Lodzi, ZarzC}.d Dr6g i Transportu oraz ZarzC}.d 
Zieleni Miejskiej w Lodzi. 

Rozdzial5 
Konkurs na uZyczanie lokali uZytkowych 

§ 8. 1 Konkurs 0 kt6rym mowa w § 4, oglaszany jest przynajmniej raz w roku i dotyczy 
uzyczenia lokalu uzytkowego dla organizacji pozarzC}.dowej realizujC}.cej zadanie lub zadania 
priorytetowe dla Miasta Lodzi. 

2. Rekomendacji zadania lub zadan priorytetowych, wynikajC}.cych programu 
wsp61pracy Miasta z organizacjami pozarzC}.dowymi na dany rok bC}.dz polityk Miasta Lodzi, 
przyjytych odrybnymi uchwalami Rady Miejskiej w Lodzi, dokonuje Biuro Aktywnosci 
Miejskiej w Departamencie Strategii i Rozwoju Urzydu Miasta Lodzi, po uzgodnieniach 
z Biurem Strategii Miasta w Departamencie Strategii i Rozwoju Urzydu Miasta Lodzi 
i wlasciwymi kom6rkami merytorycznymi Urzydu Miasta Lodzi lub miejskimi jednostkami 
organizacyjnymi oraz L6dzkC}. RadC}. Dzialalnosci Pozytku Publicznego i Pelnomocnikiem 
Prezydenta Miasta Lodzi ds. wsp61pracy z organizacjami pozarzC}.dowymi. 

§ 9. Nab6r wniosk6w w konkursie trwa minimum 21 dni od momentu zamieszczenia 
ogloszenia 0 naborze w Biuletynie Informacji Publicznej i na Portalu www.uml.lodz.pl 
w zakladce "organizacje pozarzC}.dowe". 

§ 10. Wnioski w konkursie skladane sC}. zgodnie ze wzorem, stanowiC}.cym zalC}.cznik Nr 1 
do Instrukcji. 

§ 11. Obsluga administracyjno-organizacyjna konkursu prowadzona jest przez Biuro 
Aktywnosci Miejskiej w Departamencie Strategii i Rozwoju Urzydu Miasta Lodzi. 

Rozdzial6 
Ocena wniosk6w 0 uZyczenie lokalu uZytkowego 

§ 12. Wnioski 0 uzyczenie lokalu uzytkowego oceniane SC}. pod wzglydem formalnym 
i merytorycznym. 

§ 13. 1. Oceny wniosk6w dokonuj e komisj a powolywana przez Prezydenta Miasta 
Lodzi. Sklad komisji oraz regulamin jej prac zostanie okreslony przez Prezydenta Miasta 
Lodzi w odrybnym zarzC}.dzeniu. 

2. Wnioski, kt6re dotyczC}. innych niz okreslone w ogloszeniu konkursowym zadan 
priorytetowych nie bydC}. oceniane. 

§ 14. Organizacja pozarzC}.dowa wnioskujC}.ca 0 uzyczenie lokalu uzytkowego w trybie 
wskazanym w § 4, musi spelnic nastypujC}.ce kryteria formalne: 



1) prowadzic nieprzerwanq dzialalnosc w danym obszarze priorytetowym przez okres 3 lat, 
a w danym lokalu przez okres co najmniej 1 roku; 

2) dysponowac budzetem pozwalajqcym na pokrycie koszt6w uzytkowania lokalu; 
3) prowadzic w lokalu dzialalnosc statutowq lub dzialalnosc odplatnq pozytku publicznego, 

a w przypadku prowadzenia dzialalnosci gospodarczej, cZysc lokalu uzytkowego 
wykorzystywana na prowadzenie dzialalnosci gospodarczej nie moze przekraczac 35% 
powierzchni uzytkowej najmowanego lokalu, przy czym zyski z jej prowadzenia 
przeznaczane Sq w calosci na dzialalnosc pozytku publicznego sluzqcq realizacj i zadan 
Miasta Lodzi okreslonych w programach i politykach Miasta Lodzi, przyjytych 
odrybnymi uchwalami Rady Miej skiej w Lodzi; 

4) nie posiadac zaleglosci finansowych wobec Miasta Lodzi z tytulu realizacji zadan 
finansowanychldofinansowanych z budzetu Miasta Lodzi w latach ubieglych; 

5) nie posiadac zaleglosci z tytulu najmu lokali gminnych, a w przypadku obecnie 
najmowanego lokalu nie posiadac zaleglosci wyzszych niz jednomiesiyczny przypis; 

6) nie posiadac zaleglosci wobec Miasta Lodzi z tytulu uzytkowania wieczystego 
lub dzierzawy gruntu; 

7) posiadac rekomendacjy wlasciwej kom6rki organizacyjnej Urzydu Miasta Lodzi lub 
miejskiej jednostki organizacyjnej, zgodnie z obszarem dzialalnosci organizacji; 

8) posiadac opiniy podmiotu administrujqcego lokalem - w sytuacji gdy podmiotem 
administrujqcym lokalem nie jest Zarzqd Lokali Miejskich. 

§ 15. Kryteria oceny formalnej oraz dokumenty, kt6re nalezy doht-czyc do wniosku, 
zostaly okreslone w zalqczniku Nr 2 do Instrukcji. 

§ 16. W przypadku niedolqczenia wszystkich niezbydnych dokument6w do wniosku, 
organizacja pozarzqdowa ma mozliwosc ich uzupelniania w ciqgu 5 dni od momentu 
otrzymania informacji 0 zlozeniu wniosku niekompletnego. 

§ 17. Ocenie merytorycznej wniosku 0 uzyczenie lokalu uzytkowego podlegajq: 
1) zgodnosc cel6w dzialan prowadzonych przez organizacjy pozarzqdowq z programami 

i politykami Miasta Lodzi, przyjytymi odrybnymi uchwalami Rady Miejskiej w Lodzi; 
2) harmonogram planowanych dzialan; 
3) efektywnosc ekonomiczna uzyczenia; 
4) efektywnosc spoleczna uzyczenia; 
5) zapewnienie dostypnosci lokalu dla os6b z niepelnosprawnosciami. 

§ 18. Karta indY'\"idualnej oceny wniosku, zawierajqca kryteria oceny merytorycznej, 
stanowi zalqcznik Nr 3 do Instrukcji. 

Rozdzial7 
Rozstrzyganie konkursow i podpisywanie umow 

§ 19. 1. Protok61 z posiedzenia Komisji ds. rozpatrywania wniosk6w i zestawienie 
zbiorcze wniosk6w 0 uzyczenie lokalu Biuro Aktywnosci Miejskiej w Departamencie 
Strategii i Rozwoju Urzydu Miasta Lodzi przekazuje Prezydentowi Miasta Lodzi, kt6ry 
niezwlocznie rozstrzyga konkurs. 

2. Prezydent Miasta Lodzi rozstrzygajqc konkurs ofert moze nie przyjqc rekomendacji 
Komisji ds. rozpatrywania wniosk6w. 

3. Biuro Aktywnosci Miej skiej w Departamencie Strategii i Rozwoju Urzydu Miasta 
Lodzi niezwlocznie po rozstrzygniyciu konkursu zamieszcza informacjy na temat 



rozstrzygniycia konkursu w Biuletynie Informacji Publicznej i na Portalu www.uml.lodz.pl w 
zakladce "organizacje pozarz'!-dowe". 

§ 20. Umowy 0 uzyczenie lokalu uzytkowego, w kt6rym realizowane rna bye zadanie 
okreslone w konkursie, sporz'!-dza i zawiera Wydzial Dysponowania Mieniem 
w Departamencie Gospodarowania Maj,!-tkiem Urzydu Miasta Lodzi. 

§ 21. Umowy 0 uzyczenie lokalu uzytkowego mog,!- bye zawierane na okres 3 lat b,!-dz 
na okres nieoznaczony, z zalozeniem corocznej weryfikacj i celowosci uzyczenia, ze wzglydu 
na charakter realizowanych zadan i sposobu ich prowadzenia. 

Rozdzial8 
Kontrola realizacji zadania w danym lokalu uZytkowym i sprawozdawczosc 

§ 22. Kontroli sposobu wykorzystania uzyczonego lokalu uzytkowego dokonuje 
Wydzial Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Maj,!-tkiem Urzydu 
Miasta Lodzi. 

§ 23. 1 Kontrola przeprowadzana jest co najmniej raz w roku na podstawie 
dokumentacji przekazanej przez organizacjy pozarz'!-dow'!- korzystaj,!-c,!- z uzyczenia. 

2. Kontrola dokonywana moze bye r6wniez w siedzibie organizacji pozarz,!-dowej. 

§ 24. 1. Organizacja pozarz'!-dowa korzystaj,!-ca z uzyczenia, zobowi,!-zana jest przekazae 
do Wydzialu Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Maj,!-tkiem Urzydu 
Miasta Lodzi do 281utego kazdego roku: 
1) sprawozdanie z wykorzystania lokalu uzytkowego, zgodnie ze wzorem stanowi,!-cym 

zal,!-cznik Nr 4 do Instrukcji; 
2) w przypadku prowadzenia dzialalnosci gospodarczej w uzyczonym lokalu uzytkowym, 

uchwaly wlasciwych wladz 0 przeznaczeniu zysku na dzialalnose pozytku publicznego 
sluz,!-c,!- realizacji zadan Miasta Lodzi okreslonych w programach i politykach Miasta 
Lodzi, przyjytych odrybnymi uchwalami Rady Miejskiej w Lodzi, wraz ze 
sprawozdaniem finansowym i informacj,!- dodatkow,!-. 

2. Sprawozdania z wykorzystania lokalu uzytkowego mog,!- bye weryfikowane pod 
k,!-tem ich zgodnosci z zalozonymi celami i sposobami realizacji zadan przez Wydzial 
Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Maj,!-tkiem Urzydu Miasta Lodzi, 
we wsp61pracy z wlasciw,!- merytorycznie kom6rk,!- organizacyjn,!- Urzydu Miasta Lodzi lub 
miejsk,!- jednostk,!- organizacyjn,!-, Pelnomocnikiem ds. wsp61pracy z organizacjami 
pozarz,!-dowymi oraz przedstawicielem organizacj i pozarz,!-dowej - czlonkiem L6dzkiej Rady 
Dzialalnosci Poz)1ku Publicznego. 

§ 25. W przypadku niewywi,!-zania siy z dostarczenia dokument6w, 0 kt6rych mowa 
w § 24, b,!-dz uzytkowania lokalu niezgodnie z przeznaczeniem, z organizacj,!- pozarz'!-dow'!
moze bye rozwi,!-zana umowa uzyczenia. 



Zal,!cznik Nr 1 
do Instrukcj i 

Wzor wniosku 0 uZyczenie lokalu lub innej nieruchomosci: 

1. Nazwa organizacji pozarz~dowej: 

2. ~dres i wielkosc lokalu 

3. Nr KRS: 

4. Rok powstania organizacji pozarz~dowej: 

5. Cele dzialalnosci organizacji pozarz~dowej (maks. ~ strony A4): 

6. Dotychczasowe doswiadczenie organizacji pozarz~dowej (prosimy opisac 
dotychczasowe dzialania na rzecz mieszkanc6w Miasta Lodzi, prowadzone w ostatnich 3 
latach maks. 1 strona A4): 

7. Wielkosc przychodow organizacji pozarz~dowej w ostatnich 3 latach (prosimy 
wskazac wysokosc przychod6w za ostatnie 3 lata, wraz ze wskazaniem g16wnych zr6del 
przychodu) : 
Rok .. . - .... zl 
Rok ... - ... zl 
Rok ... - ... zl 

8. Zgodnosc celow dzialalnosci z programami i politykami Miasta Lodzi, przyjytymi 
odrybnymi uchwalami Rady Miejskiej w Lodzi (prosimy wskazac w jaki spos6b cele 
dzialalnosci organizacji wpisuj,! siy w okreslone programy i polityki): 

9. Planowane dzialania na 3 lata (prosimy 0 wskazanie dzialan jakie prowadzone byd,! 
z wykorzystaniem lokalu uzyczonego/innej nieruchomosci w perspektywie 3 lat, maks. 1 
strona A4): 

Liczba os6b/instytucji objytych dzialan organizacji w planowanym roku: 

10. Planowane rezultaty dzialan (prosimy wskazac liczbowo jakie rezultaty przynios,! 
prowadzone dzialania): 

11. Szacunkowy czas wykorzystania lokalu/innej nieruchomosci w skali tygodnia 
(prosimy wskazac planowane dni 1 godziny w ujyciu tygodniowym wykorzystania 
lokalulinnej nieruchomosci): 



12. Szacunkowy budzet dzialaii (prosimy wskazac szacunkowe wydatki planowane na 
realizacjy zadan, wraz ze wskazaniem planowanego zr6dla finansowania)* : 

N azwa zadanialwydatku Jedn. Cenajedn. I Suma Zr6dlo finansowania 

I 
13. Planowane przeznaczenia oszcz~dnosci z czynszu (prosimy wskazac wysokosc 
oszczydnosci z czynszu oraz na jakie zadania zostan,! one przeznaczone, wraz ze 
szczeg61ow'! wycen'!)* : 
Kwota oszcz~dnosci: ...................... 

N azwa zadanialwydatku Jedn. Cenajedn. Suma 

14. Informacja 0 dotychczasowych nakladach na lokal/inn~ nieruchomosc poniesionych 
przez organizacj~ oraz 0 planowanych dzialania w zakresie dostosowania lokalu dla 
os6b z niepelnosprawnosciami: 

*kalkulacje mog~ zostac zal~czone W odrybnym pliku z wykorzystaniem arkuszy kalkulacyjnych 



Zal'}cznik Nr 2 
do Instrukcj i 

Kryteria oceny formalnej jakie musi spelnic organizacja pozarz~dowa staraj~ca si~ 
o uZyczenie: 

Kryterium 

1. Prowadzi nieprzerwan'} dzialalnosc w danym 
obszarze priorytetowym przez okres 3 lat 
a w danym lokalu przez okres co najmniej 1 roku 
(uzyczenie poprzedzone jest najmem). 

2. Dysponuje budzetem pozwalaj'}cym na 
pokrycie koszt6w uzytkowania lokalu. 

3. Oswiadczenie 0 prowadzeniu w lokalu 
dzialalnosci statutowej lub dzialalnosci odplatnej 
pozytku publicznego, a w przypadku 
prowadzenia dzialalnosci gospodarczej, 
o wymiarze nie przekraczaj'}cym 35% 
powierzchni najmowanego lokalu, gdzie zyski 
z j ej prowadzenia przeznaczane s'} w calosci na 
dzialalnosc pozytku publicznego sluz'lC'l 
realizacj i zadan Miasta Lodzi okreslonych 
w programach i politykach Miasta Lodzi, 
przyj ytych odrybnymi uchwalami Rady 
Miejskiej w Lodzi. * 

Dokument potwierdzaj~cy/ 
zal~cznik do wniosku 

1. KRS (zalqczany tylko w przypadku gdy 
nie jest on dost~pny w elektronicznej 
wyszukiwarce Ministerstwa 
Sprawiedliwosci pod adresem 
https://ems.ms.gov.pl/), 
2. umowa najmu 
1. Sprawozdanie finansowe za ostatni rok 
obrachunkowy (zalqczane tylko w 
przypadku gdy nie jest ono dost~pne na 
stronie internetowej wnioskodawcy) 
2. Plan finansowy na rok biez'}cy, 
3. Oswiadczenie 0 zdolnosci do pokrycia 
koszt6w, wraz z informacj'} 0 zr6dlach 
finansowania 
Oswiadczenie oraz uchwaly wlasciwych 
wladz 0 przekazaniu zysku 

4.Brak zaleglosci finansowych na rzecz Miasta Oswiadczenie organizacji 
Lodzi 
5. Brak zaleglosci z tytulu naJmu lokali Oswiadczenie organizacji 
gminnych, a w przypadku obecnie najmowanego 
lokalu brak zaleglosci wyzszych niz 
jednomiesiyczny przypis 
6. Brak zaleglosci wobec Miasta Lodzi z tytulu 
uzytkowania wieczystego lub dzierzawy gruntu 

Oswiadczenie organizacji 

7. Rekomendacja wlasciwej kom6rki Rekomendacja wlasciwej kom6rki 
organizacyjnej Urzydu Miasta Lodzi lub organizacyjnej Urzydu Miasta Lodzi lub 
miejskiej jednostki organizacyjnej odnosz'}ca siy miejskiej jednostki organizacyjnej 
do: 
1) dotychczasowej wsp61pracy z Miastem L6dz 

lub w dzialaniach na rzecz mieszkanc6w 
w zakresie realizacji polityk i program6w 
miejskich; 



2) sposobu realizacji zadan publicznych 
zleconych przez Miasto L6di G ezeli 
dotyczy) 

8. Opinia podmiotu administruj,!cego lokalem * * 

*W przypadku wh:}.czenia do procedury organizacji prowadz'!-cych dzialalnosc gospodarcz'!-. 
**Dotyczy sytuacji, gdy podmiotem administruj,!-cym lokalem nie jest Zarz'!-d Lokali Miejskich. 



Karta indywidualnej oceny wniosku 

Kryteria oceny merytorycznej: 

Kryterium oceny 
1. Zgodnosc cel6w prowadzonych dzialan 
przez organizacj y pozarz<!dow<! 
z priorytetami konkursu oraz programami 
i politykami Miasta Lodzi, przyjytymi 
odrybnymi uchwalami Rady Miej skiej 
wLodzi. 

Liczba punktow 
0-5 

Zal<!cznik Nr 3 
do Instrukcj i 

U zasadnienie oceny: (przy ocenie bierze siy pod uwagy czy cele i dotychczasowe dzialania 
organizacji z ostatnich 3 lat wpisuj<! siy bezposrednio w priorytety konkursowe i na ile 
zadania te wpisuj<! siy w polityki Miasta Lodzi (pozycje 4-8 wniosku). 

2. Ocena harmonogramu planowanych 0-8 
dzialan 
Uzasadnienie oceny: (przy ocenie bierze siy pod uwagy czy planowane dzialania wpisuj<! siy 
w priorytety konkursowe, czy wpisuj<! siy one w gl6wny nurt dzialania organizacji 
pozarz<!dowej oraz na ile prawdopodobne jest ich stale (kilkuletnie) prowadzenie przez ty 
organlzaCJY. Przy ocenle bierze siy r6wniez pod uwagy. rezultaty oraz efektywnosc 
wykorzystania przestrzeni (pozycje 9-11 wniosku). 

3. Efektywnosc ekonomiczna uzyczenia 0-6 
U zasadnienie oceny: (przy ocenie bierze siy pod uwagy budzet planowanych dzialan, 
przeznaczenie srodk6w z czynszu na planowane dzialania - pozycj e 12,13 wniosku oraz 
opiniy wlasciwej kom6rki merytorycznej oceniaj<!cej przedstawione wyliczenia pod k<!tem 
cen rynkowych i kosztu ewentualnej realizacji zadania przez Miasto L6dz. Pod uwagy bierze 
siy r6wniez stosunek wielkosci lokalu do planowanych w nim dzialan. 
Przy ocenie bierze siy r6wniez pod uwagy ewentualne koszty Miasta Lodzi, kt6re byd<! 
ponleSlone w przypadku uzyczenia lokalu/nieruchomosci (np. wchodz<!cego w sklad 
wsp6lnoty mieszkaniowej) oraz stosunek tych koszt6w do budzetu przeznaczonego na 
dzialania organizacji pozarz<!dowej. 

4. Efektywnosc spoleczna uzyczenia 0-6 
U zasadnienie oceny: (przy ocenie bierze siy pod uwagy skaly i rezultaty planowanych 
dzialan (pozycja 10 wniosku), oraz opiniy wlasciwej kom6rki merytorycznej oceniaj<!cej 
potrzeby realizacji zadania z punktu widzenia zadan Miasta Lodzi oraz ewentualne skutki 
zaniechania realizacji zadania przez organizacjy pozarz<!dow<!). 

5. Zapewnienie dostypnosci lokalu dla os6b 0-5 
z niepelnosprawnosciami. 



U zasadnienie oceny: (przy ocenie bierze siy pod uwagy dotychczasowe koszty adaptacj i 
lokalu poniesione przez organizacjy pozarz'!dow'! oraz planowane dzialania inwestycyjne 
w zakresie dostosowania lokalu, wskazane w pozycji 14 wniosku). 

Sum a punkt6w: 
I Min. wartosc punkt6w 70 % (min.21 pkt). 



ZalC!cznik Nr 4 
do Instrukcj i 

Wzor sprawozdania z dzialalnosci w uZyczonym lokalu 

1. Nazwa organizacji pozarz~dowej: 

2. Adres i wielkosc lokalu: 

3. NrKRS: 

4. Wielkosc przychodow za ostatni rok kalendarzowy (wraz ze wskazaniem gl6wnych 
:h6del przychodu) 

5. Opis dzialan prowadzonych w uZyczonym lokalu w roku poprzednim - maks 1 strona 
A4 

Liczba os6b/instytucji objytych dzialaniem organizacji pozarzC!dowej w ub. roku: 
6. Osi~gnhrte rezultaty dzialan (prosimy wskazac liczbowo jakie rezultaty przyniosly 
prowadzone dzialania): 

7. Szacunkowy czas wykorzystania lokalu/innej nieruchomosci w skali tygodnia 
(prosimy wskazac ilosc dni i godzin w ujyciu tygodniowym wykorzystywany byl lokallinna 
nieruchomosci w roku ubieglym): 

8. Budzet dzialan (prosimy wskazac jakie wydatki poniesione byly na realizacjy zadail w 
lokalu, wraz ze wskazaniem planowanego zr6dla finansowania)*: 

N azwa zadanialwydatku Jedn. Cenajedn. Suma Zr6dlo finansowania 

9. Planowane dzialania na rok biez~cy (prosimy 0 wskazanie dzialan jakie prowadzone 
bydC! z wykorzystaniem lokalu uzyczonego w roku biezC!cym, wraz z wskazaniem zr6del 
finansowania dzialan maks. 1 strona A4) 

10. Sposob wykorzystania oszcz-rdnosci z czynszu (prosimy wskazac wysokosc 
oszczydnosci z czynszu oraz na jakie zadania zostanC! one przeznaczone, wraz ze 
szczeg6lowC! wycenC!)* : 
Kwota oszcz-rdnosci: ...................... 

N azwa zadanialwydatku Jedn. Cenajedn. Suma 

11. Informacja 0 dotychczasowych nakladach na lokal/inn~ nieruchomosc poniesionych 
przez organizacj-r pozarz~dow~ oraz 0 planowanych dzialaniach w zakresie 
dostosowania lokalu dla osob z niepelnosprawnosciami: 

*kalkulacje rnogC! zostac zalC!czone W odrt(bnyrn pliku z wykorzystaniern arkuszy kalkulacyjnych 


