Zasady udostępniania zasobów w miejskich jednostkach dla potrzeb organizacji pozarządowych na organizację wydarzeń

Placówka

Obowiązujące zasady

Informacja o pomieszczeniach i
infrastrukturze, które mogą zostać
udostępnione organizacjom na
preferencyjnych warunkach na potrzeby
realizowanych przez nie zadań
publicznych.

Oczekiwania, ograniczenia, możliwości,
które powinny uwzględnić organizacje,
aby móc skorzystać z udostępnianej
infrastruktury

Centrum
Aktywności
Społecznej

Zasady korzystania z pomieszczeń i sprzętu
technicznego określa Regulamin zamieszczony na
stronie Centrum http://ngo.oswiecim.pl/ZasadyKorzystania-35.html
Zatwierdzone terminy korzystania z pomieszczeń
umieszczone są w harmonogramie, który dostępny
jest w lokalu CAS i na stronie internetowej
www.ngo.oswiecim.pl. Pomieszczenia
udostępniane są organizacjom nieodpłatnie.

CAS udostępnia pomieszczenia jako siedzibę dla organizacji pozarządowych,
na spotkania, akcje społeczne, imprezy
okolicznościowe, szkolenia itd., oraz
sprzęt techniczny (komputer z dostępem
do internetu, drukarka, telefon i inne).
Centrum prowadzi skrzynki kontaktowe i
udostępnia adres do korespondencji.

Organizacje ubiegające się o udostępnienie pomieszczeń na spotkania zobowiązane są do uzgodnienia terminu, złożenia pisemnego zapotrzebowania oraz
zaakceptowania Regulaminu, a ubiegające się udostępnienie CAS na siedzibę
zobowiązane są do podpisania porozumienia.

Miejska
Biblioteka
Publiczna
Galeria
Książki

Biblioteka nie posiada uregulowanych zasad
udostępniania zasobów, ponieważ do 4 września
2018 r. jest w okresie wykonalności projektu.

W Bibliotece udostępniana jest aula,
klasopracownie oraz przestrzeń
informatorium.

Pomieszczenia udostępniane są
jednostkom miejskim i organizacjom
pozarządowym, gdy nie koliduje to z
działaniami realizowanymi przez
bibliotekę. Oczekuje się, że
korzystający po sobie posprząta, odłoży
na miejsce wykorzystywany sprzęt, a
jeśli jest to duża ilość osób i dłuższy
czas wykorzystania obiektu zabezpieczy odpowiednie środki
czystości.

Miejski
Ośrodek
Sportu i
Rekreacji

Zasady udostępniania zasobów Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji regulują: uchwała w
sprawie zasad i trybu korzystania z obiektów i
urządzeń użyteczności publicznej Miasta, będących
w zarządzie MOSiR w Oświęcimiu oraz uchwała w

Obiekty objęte udostępnianiem to:
Stadion piłkarski, Hotel – internat
Olimpijski, Hala Lodowa i Kryta
pływalnia

W przypadku gdy zamawiający
deklaruje zamówienie długoterminowe
lub zamawia większą ilość jednostkową
z zakresu świadczonych usług objętych
cennikiem – cena do negocjacji.

sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi
komunalne o charakterze użyteczności publicznej
oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń
użyteczności publicznej Miasta, będących w
zarządzie MOSiR. Szczegółowe informacje
znajdują się na http://www.mosir.oswiecim.pl/

Muzeum
Zamek

Placówka nie ma uregulowanych zasad
udostępniania zasobów dla organizacji
pozarządowych. Jeżeli występuje taka sytuacja
odbywa się to na podstawie spotkania z
Dyrektorem Muzeum i ustalenia szczegółów
planowanego wydarzenia.

Muzeum może na potrzeby organizacji
pozarządowych udostępnić salę
konferencyjną lub salę mieszczącą się w
piwnicach muzeum.

Ograniczeniem są wcześniej dokonane
rezerwacje wynajmu sali
reprezentacyjnej, natomiast sala w
piwnicy dostępna jest w zależności od
terminów zaplanowanych wcześniej
warsztatów edukacyjnych.

Oświęcimskie Placówka nie posiada oddzielnych uregulowań w
Centrum
tym zakresie. Z wieloma organizacjami
Kultury
pozarządowymi działającymi na terenie miasta
współpracuje przy realizacji różnych wydarzeń.

Sala widowiskowa oraz inne sale oraz
realizacja techniczna różnych
przedsięwzięć.

Pomieszczenia udostępniane są w miarę
wolnych terminów i możliwości
kadrowych. OCK w pierwszej
kolejności realizuje swoje zadania
statutowe.

Szkoły i
Przedszkola
Miejskie

Części nieruchomości oddanych w trwały
zarząd placówkom oświatowym takie jak
pomieszczenia, ogrody i boiska mogą być
oddawane w nieodpłatne używanie lub
wynajmowane za odpłatnością.

Każde udostępnienie pomieszczeń
analizowane jest indywidualnie zależnie od potrzeb, rodzaju wynajmu/
użyczenia oraz możliwości lokalowych
placówki. Preferowane są organizacje,
których działalność wspiera, poszerza
ofertę edukacyjną placówki bądź
działają na rzecz środowiska lokalnego.

Zasady udostępniania zasobów reguluje uchwała
w sprawie określenia warunków korzystania z
nieruchomości oddanych w trwały zarząd
przedszkolom, szkołom podstawowym i
gimnazjom (uchwała dotycząca przyjęcia tekstu
jednolitego)

