Zarządzenie Nr 0050.142.2018
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 01.08.2018 r.
w sprawie: współorganizacji imprez sportowych i kulturalnych oraz innych przedsięwzięć
promujących Miasto Oświęcim
Działając na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 18-19, art. 30 ust.1, ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z p. zm.) zarządzam co następuje:
§1
Wprowadzić do kalendarza imprez miejskich wybrane przedsięwzięcia organizowane dla
mieszkańców Miasta Oświęcim przez podmioty wymienione w art. 3 ust. 2-3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie oraz miejskie instytucje kultury zwane dalej organizacjami,
które zwróciły się z wnioskiem o współorganizację imprezy do Prezydenta Miasta Oświęcim.
§2
W ramach w/w wydarzeń dopuszcza się współfinansowanie udziału organizacji
w przedsięwzięciach realizowanych przez inne podmioty i samorządy (wyłączając Miasto
Oświęcim).
§3
1. Wzór wniosku o współorganizację imprezy stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Wniosek należy złożyć na co najmniej 30 dni przed planowaną realizacją zadania. W przypadku
niezachowania terminu wniosek może zostać odrzucony.
3. Oceny złożonego wniosku dokonuje Zespół składający się z pracowników Wydziału Promocji
Miasta na podstawie następujących kryteriów:
a) korzyści promocyjne dla Miasta,
b) korzyści dla społeczności lokalnej,
c) merytoryczna wartość przedsięwzięcia,
d) zasięg oddziaływania przedsięwzięcia.
4. Zespół dokonujący oceny wniosku ma prawo żądać od Wnioskodawcy dodatkowych informacji
związanych z przedsięwzięciem oraz dotyczących Podmiotu Wnioskującego (wypis z innego niż
KRS rejestru lub ewidencji, pełnomocnictwo, upoważnienie, statut itp.).
5. Oceniony i zaopiniowany wniosek kierowany jest do Prezydenta Miasta, który akceptuje lub
odrzuca wniosek o współorganizację przedsięwzięcia. Rozstrzygnięcie nie podlega jakiejkolwiek
formie zaskarżenia.
6. Kwota wnioskowana na współorganizację jednego przedsięwzięcia nie może być wyższa niż
3.000,00 zł. Prezydent Miasta akceptując wniosek może przyznać środki niższe od wnioskowanej
kwoty. Środki te mogą być przeznaczone wyłącznie na zakup towarów i usług na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej. Mogą to być wydatki na: zakup nagród/upominków rzeczowych,
transport, poligrafię, wynajem obiektów sportowych, pomieszczeń na realizację przedsięwzięcia,
wynajem sprzętu, niezbędnych do realizacji zadania Wydatki związane z przyznanym wsparciem

realizowane będą bezpośrednio przez Miasto Oświęcim. Dopuszcza się możliwość przyznania
innego rodzaju wsparcia przedsięwzięcia niż pokrycie wydatków (w szczególności w formie
rzeczowej, które zostanie wycenione i wliczone w jego wartość, nie przekraczającą kwoty 3.000,00
zł).
7. Wręczania nagród powinien dokonywać Prezydent Miasta Oświęcim lub jego przedstawiciel
podczas przedsięwzięć objętych współorganizacją.
8. Na imprezy współorganizowane przez Miasto Oświęcim nie mogą być udzielone dotacje z
budżetu miasta, ani wsparcie w ramach inicjatywy lokalnej czy jakakolwiek inna forma wsparcia
finansowego udzielonego przez Miasto Oświęcim czy jego jednostkę organizacyjną.
9. Wnioskodawca zobowiązany jest do:
a) promocji Miasta Oświęcim poprzez:
 przekazywanie jak największej liczbie odbiorców informacji o współorganizacji
przedsięwzięcia przez Miasto Oświęcim (wypowiedzi publiczne, strona internetowa
organizacji, informacje prasowe itp.),
 umieszczenie w widocznym miejscu baneru promocyjnego / roll-upu / flagi z logo lub
herbem Miasta Oświęcim udostępnionych przez Urząd Miasta Oświęcim
 w przypadku udzielenia przez Prezydenta patronatu, informacji słownej o patronacie
w czasie trwania przedsięwzięcia, na stronie internetowej oraz w informacjach prasowych
Szczegółowe zasady promocji Miasta Oświęcim podczas realizacji przedsięwzięcia oraz rozliczenia
wydatków z tym związanych zawiera załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. Dodatkowych
informacji udziela Wydział Promocji Miasta Urzędu Miasta Oświęcim.
b) dokonania opisu dokumentów księgowych (faktur i rachunków) potwierdzających realizację
przedsięwzięcia w terminie do 7 dni po jego zakończeniu i przedłożenia ich
w Urzędzie Miasta Oświęcim,
c) przedłożenia do zatwierdzenia przez Naczelnika Wydziału Promocji Miasta Urzędu Miasta
Oświęcim sprawozdania z realizacji przedsięwzięcia do 7 dni po jego zakończeniu według wzoru
określonego w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia;
d) przekazania innej dokumentacji potwierdzającej realizację przedsięwzięcia np. zdjęć, filmów,
notatek prasowych, itp. Do dokumentacji fotograficznej dołączonej w formie elektronicznej
Wnioskodawca winien dołączyć zgodę na nieodpłatną publikację zdjęć na stronach internetowych
prowadzonych przez Miasto Oświęcim, w materiałach drukowanych promujących Miasto
Oświęcim oraz mediach społecznościowych. Wnioskodawca zadba we własnym zakresie
o uzyskanie zgód na wykorzystanie wizerunku osób obecnych na zdjęciach i filmach do celów
promocyjnych Miasta Oświęcim oraz o przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych
osobowych.
10. Przedstawiciel Miasta Oświęcim ma prawo do kontroli współorganizowanego przedsięwzięcia
w miejscu i czasie jego realizacji.
11. Przyznana a niewykorzystana kwota wsparcia nie podlega wypłacie podmiotowi realizującemu
przedsięwzięcie będące przedmiotem współorganizacji.
12. Prezydent Miasta Oświęcim może określić preferowaną tematykę współorganizacji
przedsięwzięć.

§4
Wykonanie zarządzenia zlecam Naczelnikowi Wydziału Promocji Miasta.
§5
Traci moc obowiązującą Zarządzenie Nr 0050.160.2017 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia
18 września 2017 r. z w sprawie: współorganizacji imprez sportowych i kulturalnych oraz innych
przedsięwzięć promujących Miasto Oświęcim. Sprawozdania ze wszystkich przedsięwzięć
realizowanych po wejściu w życie obecnego zarządzenia, powinny zostać złożone na nowych
formularzach.
§6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

