
ZARZĄDZENIE NR OR-I.0050.215.2020 
PREZYDENTA MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO 

z dnia 24 sierpnia 2020 r. 

w sprawie przyjęcia regulaminu Centrum Aktywności Społecznej w Wodzisławiu Śląskim 

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), 
zarządzam, co następuje: 

§ 1.  

1. Cel działania 

1) Celem istnienia Centrum Aktywności Społecznej, zwanego dalej CAS, jest stwarzanie warunków do 

rozwijania dialogu społecznego i partnerstwa, wspierania aktywności organizacji pozarządowych oraz 
rozpowszechniania idei wolontariatu, wspiera ich w realizacji inicjatyw poprzez: 

a) udostępnienie CAS jako siedziby dla organizacji pozarządowych; 

b) promocję organizacji i wolontariatu; 

c) prowadzenie działań integrujących organizacje pozarządowe i innych działań w ramach współpracy miasta 
Wodzisław Śląski z organizacjami pozarządowymi; 

d) udostępnianie pomieszczeń na spotkania, akcje społeczne, imprezy okolicznościowe, szkolenia itd.; 

e) udostępnianie sprzętu technicznego na miejscu (komputera, drukarki, telefonu i innych); 

f) umożliwienie korzystania z Internetu; 

g) udostępnianie publikacji, prasy i materiałów związanych z działalnością trzeciego sektora; 

h) prowadzenie skrzynek kontaktowych i udostępnianie adresu CAS do korespondencji; 

i) poradnictwo, organizację szkoleń, warsztatów itp. 

2. Odbiorca 

Działalność CAS skierowana jest do organizacji działających na rzecz mieszkańców Miasta Wodzisław 
Śląski. 

3. Miejsce 

Siedzibą CAS są wyznaczone pomieszczenia w lokalu przy ul. Styczyńskiego 2 w Wodzisławiu Śląskim. 

4. Prowadzący 

1) CAS prowadzone jest przez Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego. 

2) Nadzór nad działalnością CAS prowadzi w imieniu Prezydenta Miasta kierownik Biura Spraw Społecznych. 

3) Bieżącą obsługę prowadzi pracownik BSS - koordynator CAS. 

5. Zasady korzystania z pomieszczeń 

1) Pomieszczenia CAS udostępniane są organizacjom. 

2) Pomieszczenia CAS udostępniane są od poniedziałku do piątku zgodnie z ustalonym wcześniej 
harmonogramem w godzinach: 

poniedziałek –  8.00 - 16.00 

wtorek - 10.00 - 18.00 

środa - 10.00 - 18.00 

czwartek - 8.00 - 16.00 

piątek - 8.00 - 16.00 
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3) W soboty, niedziele i święta CAS nie prowadzi działalności. W wyjątkowych sytuacjach kierownik BSS może 
odstąpić od tej zasady. 

4) Organizacje ubiegające się o udostępnienie pomieszczeń CAS na spotkania zobowiązane są do: 

a) uzgodnienia z koordynatorem terminu dogodnego dla organizacji i możliwego do zajęcia pomieszczenia; 

b) złożenia pisemnego (w formie e-maila) bądź telefonicznego zapotrzebowania na korzystnie z pomieszczeń 
w określonym terminie; 

c) zaakceptowania i podpisania niniejszego Regulaminu. 

5) Organizacje ubiegające się udostępnienie CAS na siedzibę zobowiązane są ponadto do podpisania 
porozumienia. 

6) Korzystanie z CAS jest nieodpłatne. 

7) Zatwierdzone terminy korzystania z pomieszczeń umieszczone są w harmonogramie, który dostępny jest 
w lokalu CAS i na stronie internetowej www. wodzislaw-slaski.pl/CAS. 

8) Organizacje są zobowiązane do przestrzegania ustalonych godzin spotkania oraz pozostawienia porządku 
w lokalu, z którego korzystały. 

9) W pomieszczeniach CAS zabrania się; 

a) palenia tytoniu oraz e-papierosów; 

b) spożywania napojów alkoholowych i środków odurzających; 

c) przebywania w pomieszczeniach osób będących pod wpływem alkoholu i środków odurzających; 

d) wykonywania jakichkolwiek prac adaptacyjnych. 

6. Zasady korzystania ze sprzętu 

1) Dostęp do urządzeń (telefonu, komputera i innych) zapewnia obsługa CAS w czasie korzystania 
z pomieszczeń. 

2) Komputera, drukarki, ksera, telefonu i innego sprzętu można używać tylko do załatwiania spraw związanych 
z działalnością organizacji. Korzystanie do celów prywatnych jest niedozwolone. 

3) Nadużycie zasobów CAS upoważnia do ograniczenia zakresu współpracy z organizacją 
(w tym odmowy świadczenia konkretnej pomocy). 

7. Obowiązki 

1) Organizacja zobowiązana jest eksploatować lokal i sprzęt CAS w sposób niepowodujący jego uszkodzeń 
i ponosi odpowiedzialność za szkody w mieniu i na osobach powstałe 
w czasie jego eksploatacji. 

2) Osoby korzystające z CAS są zobowiązane do przestrzegania przepisów porządkowych, właściwych dla 
pomieszczeń użyteczności publicznej oraz podporządkowania się uwagom i zaleceniom obsługi CAS. 

§ 2.  

Organizacje pozarządowe chcące korzystać z pomieszczeń CAS jako siedziby, udostępnienie adresu, 
pomieszczeń i sprzętu zobowiązane są do podpisania porozumienia, które stanowi załącznik nr 1. 

§ 3.  

Organizacje pozarządowe chcące korzystać z pomieszczeń CAS składają zapotrzebowanie, które stanowi 
załącznik nr 2.
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr OR-I.0050.215.2020 

Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego 

z dnia 24 sierpnia 2020 r. 

Porozumienie 
nr........................ 

zawarte w dniu ............................. 
pomiędzy 

Miastem Wodzisław Śląski z siedzibą przy ul. Bogumińska 4 w Wodzisławiu Śląskim zwanym dalej 
„Miastem” reprezentowanym przez: 

.......................................................................................... 

........................................................................................... 

a 

................................................................................... z siedzibą w ..........................................., 

wpisanym do ewidencji prowadzonej przez ................................. pod numerem ............ zwanym dalej 
„Korzystającym”, reprezentowanym przez: 

........................................................................................ 

........................................................................................ 

zgodnie z wyciągiem z właściwego rejestru załączonym do niniejszej umowy, zwany dalej „Korzystającym”. 

§ 1.  

Przedmiotem niniejszego porozumienia jest udostępnianie adresu, jako adresu siedziby Korzystającego, 
pomieszczeń i sprzętu Centrum Aktywności Społecznej w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Styczyńskiego 2, 
prowadzonego przez Urząd Miasta Wodzisław Śląski, zwanego dalej „Centrum”. 

§ 2.  

1. Miasto udostępnia adres, pomieszczenia i sprzęt Centrum do prowadzenia przez Korzystającego działalności 
statutowej. 

2. W Centrum mieścić się będzie siedziba Korzystającego. 

3. Zasady korzystania z pomieszczeń i sprzętu Centrum, są określone w Regulaminie Centrum Aktywności 
Społecznej stanowiącym załącznik nr 1 do umowy. 

4. Miasto udostępnia adres, pomieszczenia i sprzęt Centrum nieodpłatnie. 

§ 3.  

Korzystający oświadcza, że znany mu jest Regulamin Centrum i zobowiązuje się go przestrzegać. 

§ 4.  

Porozumienie jest ważne od dnia zawarcia na okres 1 roku. 

§ 5.  

1. Korzystający zobowiązany jest użytkować lokal i sprzęt Centrum w sposób niepowodujący jego uszkodzeń. 

2. Korzystający ponosi odpowiedzialność za szkody w mieniu i na osobach w czasie użytkowania lokalu 
i sprzętu Centrum. 
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§ 6.  

W przypadku nieprzestrzegania przez Korzystającego niniejszego porozumienia oraz w przypadku 
konieczności przeznaczenia pomieszczeń Centrum na inne cele, Miasto ma prawo rozwiązać je ze skutkiem 
natychmiastowym.  

§ 7.  

Zmiany niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 8.  

W sprawach nie uregulowanych niniejszym porozumieniem, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 

§ 9.  

Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egz. dla Miasta, 1 egz. dla 
Korzystającego. 

Korzystający         Miasto
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Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr OR-I.0050.215.2020 

Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego 

z dnia 24 sierpnia 2020 r. 

Zapotrzebowanie na usługi 

Nazwa organizacji 
.................................................................................... 
..................................................................................... 
.................................................................................... 

Adres (ulica, kod, miejscowość) 
.................................................................................. 
.................................................................................. 
.................................................................................. 

Prezes/Przewodniczący 
.................................................................................... 
.................................................................................... 
.................................................................................... 

Tel. kontaktowy do Prezesa/Przewodniczącego 

................................................................................□ 
tylko do wiadomości UM 

□ wyrażam zgodę na udostępnienie powyższego nr tel. 
osobom zainteresowanym 

1. Czas i termin korzystania z sal 

Sala 1  Sala 2  
dzień tygodnia (pon. - pt.) 
............................................................................. 

dzień tygodnia (pon. - pt.) 
............................................................................. 

miesiąc 
............................................................................. 

miesiąc 
............................................................................. 

godziny od..............................do ......................... godziny od..............................do ......................... 
częstotliwość spotkań........................................... częstotliwość spotkań........................................... 
charakter spotkania 
............................................................................ 

charakter spotkania 
............................................................................ 
 

Sala 3  Sala 4  
dzień tygodnia (pon. - pt.) 
............................................................................. 

dzień tygodnia (pon. - pt.) 
............................................................................. 

miesiąc 
............................................................................. 

miesiąc 
............................................................................. 

godziny od..............................do ......................... godziny od..............................do ......................... 
częstotliwość spotkań........................................... częstotliwość spotkań........................................... 
charakter spotkania 
............................................................................ 

charakter spotkania 
............................................................................ 

2. Czas i termin korzystania z komputera: 

dzień tygodnia (pon. - pt.) 
 
............................................................................. 
godziny  
 
od..............................do ......................... 
częstotliwość  
 
........................................... 

3. Chcemy założyć skrytkę korespondencyjną TAK  □ NIE □ 

4. Informacje dodatkowe, uwagi: 

................................................................................................................................................................... 
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.................................................................................................................................................................... 

5. Oświadczamy, że znany nam jest Regulamin CAS w Wodzisławiu śląskim i zobowiązujemy się go 
przestrzegać. 

.........................................    ..................................... 

(imię i nazwisko)     (data i podpis) 

.........................................    ..................................... 

(imię i nazwisko)     (data i podpis) 

.........................................    ..................................... 

(imię i nazwisko)     (data i podpis)
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