
Wykaz mienia będącego w dyspozycji Gminy Myślenice, które może być udostępniane organizacjom pozarządowym
na preferencyjnych zasadach na potrzeby realizowanych przez nie działań.

LP. Nazwa instytucji
Co może zostać
udostępnione
organizacjom

Zasady udostępniania
Pory w jakich lokale mogą być

udostępniane
Kontakt

1.
Urząd Miasta i

Gminy Myślenice

Sala obrad, rzutnik,
namioty na potrzeby

organizowanych
wydarzeń, dmuchana

brama z logo myslenice.pl

Uzyskanie wcześniejszej zgody
Burmistrza Miasta i Gminy,

Myślenice w przypadku sali obrad
uzgodnienie terminu korzystania.

Sala może być udostępniana od
poniedziałku do piątku w
godzinach pracy Urzędu.

Myślenice, Rynek 8/9
e-mail:

info@myslenice.pl

2.
Myślenicki Ośrodek

Kultury i Sportu

Ośrodek może
okolicznościowo

udostępniać
pomieszczenia po

uzgodnieniu terminów i
zgodnie z przyjętymi

zarządzeniami.
Wyjątek stanowi wynajem

sali widowiskowej –
uregulowana obniżka

kwoty.
Sprzęt którym dysponuje

MOKIS użyczany jest
nieodpłatnie tylko na

terenie ośrodka.

 Ośrodek udostępnia sale na
szczególnych zasadach, tylko

zgodnie z przyjętym jednorazowo
zarządzeniem Dyrektora lub umową

ze stowarzyszeniem w której
dookreślono warunki korzystania z

pomieszczenia. W przypadku
korzystania z pomieszczeń MOKiS

stowarzyszenia prowadzą
nieodpłatne zajęcia dla dzieci,

młodzieży, lub dorosłych, lub swoje
wydarzenia artystyczne proponują

po b. preferencyjnych cenach.
W przypadku wynajmu sali

widowiskowej MOKiS przyjęta jest
stała kwota.

Z uwagi na b. szeroką
działalność poszczególny rodzaj

współpracy musi być
każdorazowo omawiany przez

strony.

Myślenice, ul.
Piłsudskiego 20
tel. 12 272 15 11

mokis.art@gmail.com

mailto:info@myslenice.pl
mailto:mokis.art@gmail.com


3.
Miejska Biblioteka

Publiczna w
Myślenicach

Sala konferencyjna  (40 –
50 os.) wyposażona w

nagłośnienie i projektor.
Do dyspozycji także
korytarz na I piętrze,

media i toalety.

Zasady wynajmu sali są
uregulowane w deklaracjach o
współpracy podpisanych przez

Bibliotekę i poszczególne
organizacje pozarządowe lub

jednorazowych umowach.
Wymagana dbałość o sprzęt,

budynek oraz osoby tam
przebywające podczas zajęć.

wtorek-piątek od 9:00 do 19:00,
sobota od 9:00 do 14:00 – po
wcześniejszym uzgodnieniu

terminów w Bibliotece.

Myślenice, ul.
Mickiewicza 17
tel. 12 272 06 61

e-mail:
mbp.myslenice@vp.pl

mbp@autograf.pl 

4.
Zespół Placówek
Oświatowych w

Borzęcie

Po zatwierdzeniu
regulaminu korzystania z
zasobów placówki: sale

dydaktyczne, sale
komputerowe, sala

gimnastyczna.

Placówka w obecnej chwili nie
posiada uregulowanych zasad

udostępniania zasobów. Zasady te
są w fazie opracowywania. 

Po zatwierdzeniu regulaminu
korzystania z zasobów placówki,

od poniedziałku do piątku w
godzinach od 17:00 do 20:00, po

wcześniejszym uzgodnieniu z
Dyrekcją szkoły

Borzęta 368
tel. 12 272 13 69

e-mail:
zpoborzeta@op.pl

5.
Zespół Placówek
Oświatowych w

Bysinie

Sale lekcyjne, sala
gimnastyczna.

Korzystający z pomieszczeń
odpowiadają za ich właściwy stan i
są zobowiązani do przestrzegania na
ich terenie porządku i przywrócenia

pomieszczeń do stanu sprzed
udostępnienia.

Od poniedziałku do piątku od
17:00 do 20:00, po

wcześniejszym uzgodnieniu z
Dyrekcją szkoły.

Bysina 284
tel. 12 272 07 82

e-mail:
szkolabysina@interia.pl

6.
Zespół Placówek
Oświatowych w

Głogoczowie

Sale lekcyjne, sala
gimnastyczna wraz z

wyposażeniem, kuchnie,
teren przylegający do

budynku szkoły.

Wymagana zgoda Burmistrza na
bezpłatne użyczenie pomieszczeń.
Korzystanie z kuchni: wymagane
posiadanie aktualnych badań san-

epid.

W dni robocze w godzinach
14:30 do 21, w dni wolne po
uzgodnieniu z Dyrektorem

placówki

Głogoczów 77,
tel. 12 273 77 12

e-mail:
zpoglogoczow@op.pl 

mailto:zpoglogoczow@op.pl
mailto:szkolabysina@interia.pl
mailto:zpoborzeta@op.pl
mailto:mbp@autograf.pl
mailto:mbp.myslenice@vp.pl


7.
Zespół Placówek
Oświatowych w

Jasienicy

Zastępcza salka
gimnastyczna.

Dostosowanie do organizacji pracy
szkoły, dbałość o porządek.

Od poniedziałku do piątku od
16:00 do 19:00, po

wcześniejszym uzgodnieniu z
Dyrekcją szkoły.

Jasienica 48
tel. 12 273 17 12

e-mail:
SP_Jasienica@interia.pl

8.
Szkoła Podstawowa

w Jaworniku
Sala gimnastyczna.

Przestrzeganie regulaminu
korzystania z sali gimnastycznej
(np. obuwie zamienne, własny

sprzęt dostosowany do warunków).
Brak możliwości gry w piłkę nożną.

Od poniedziałku do piątku od
16:30 do 21:00, po

wcześniejszym uzgodnieniu z
Dyrekcją szkoły.

Jawornik 298
 tel. 12 272 18 68

e-mail:
sp.jawornik@interia.pl     

9.

Szkoła Podstawowa
nr 2 w Myślenicach
- w budynku przy
ul. Sobieskiego 1

(dawne Gimnazjum
nr 1)

 Sale lekcyjne.

Należy przestrzegać porządku,
pozostawić pomieszczenia w takim

stanie w jakim się je zastało. Ze
względu na wielkość pomieszczeń
w spotkaniach może brać udział

maksymalnie 50 osób.

Od poniedziałku do piątku od
16:00 do 20:00, po

wcześniejszym uzgodnieniu z
Dyrekcją szkoły.

Myślenice, ul.
Żeromskiego 2

tel. 12 272 16 73
e-mail:

sp2mce@poczta.fm

10.
Szkoła Podstawowa
nr 3  w Myślenicach

Sale lekcyjne.
Należy przestrzegać porządku oraz
przywrócić pomieszczenia do stanu

sprzed udostępnienia.

Od poniedziałku do piątku od
16:00 do 20:00, po

wcześniejszym uzgodnieniu z
Dyrekcją szkoły.

Myślenice, ul. Pardyaka
26

tel. 12 272 16 65
e-mail:

SP3Myslenice@interia.pl

11.

Szkoła Podstawowa
im. T.

Banachiewicza w
Porębie

Sale lekcyjne, sala
gimnastyczna, stołówka,
korytarze szkolne, boiska

szkolne.

Każdorazowo spisuje się umowę
określającą zasady użyczenia.

Samodzielność w przywróceniu
pomieszczeń do stanu sprzed

udostępnienia.

Dni wolne od nauki szkolnej, po
wcześniejszym uzgodnieniu z

Dyrekcją szkoły.

Poręba 16
tel. 12 273 55 78

e-mail:
szkolaporeba4@wp.pl

mailto:szkolaporeba4@wp.pl
mailto:SP3Myslenice@interia.pl
mailto:sp2mce@poczta.fm
mailto:sp.jawornik@interia.pl
mailto:SP_Jasienica@interia.pl


12.
Szkoła Podstawowa

w Zasani

Sala gimnastyczna, sale
lekcyjne, sala
komputerowa.

Młodzież i dzieci mogą korzystać z
pomieszczeń wyłącznie pod opieką

osoby pełnoletniej.

Od poniedziałku do piątku od
16:00 do 20:00, po

wcześniejszym uzgodnieniu z
Dyrekcją szkoły.

Zasań 91
tel. 12 273 55 70

e-mail:
sp.zasan@interia.pl     

13.
Świetlica wiejska w

Łękach

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
Urzędu Miasta i Gminy w

Myślenicach prowadzi
harmonogram udostępniania

pomieszczeń w świetlicy.
Korzystanie z lokali możliwe po

wcześniejszym uzgodnieniu z
wydziałem.

Należy złożyć pisemny wniosek
do wydziału Edukacji Kultury i

Sportu w Urzędzie Miasta i
Gminy Myślenice.

eks@myslenice.pl

mailto:eks@myslenice.pl
mailto:sp.zasan@interia.pl

