ZARZĄDZENIE nr 13/2018
Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Pawłowicach
z dnia 27 listopada 2018 roku
w sprawie ustalenia cennika wynajmów
§1
Ustala się następujące stawki netto za wynajem pomieszczeń w Centrum Kultury z zastrzeżeniem § 7:
SALA GŁÓWNA
1. Do 3 godzin wynajmu
(WIDOWISKOWA) - nagłośnienie podstawowe, oświetlenie podstawowe, ekran
projekcyjny (z podstawową obsługą jednego pracownika GOK)
2. Za jeden dzień wynajmu powyżej 3 godzin - nagłośnienie
podstawowe, oświetlenie, ekran projekcyjny (z podstawową
obsługą jednego pracownika GOK)
3. Za jeden dzień wynajmu z pełną obsługą, z nagłośnieniem,
oświetleniem (w ramach posiadanego sprzętu i zasobów osobowych
GOK), ekran projekcyjny, pełny węzeł sanitarny, udostępnienie
dwóch garderób dla artystów, obsługa szatni (cena obejmuje
sprzątanie po imprezie)
SALA
BANKIETOWA

1. Za pierwszą godzinę wynajmu

2. 750,00 zł

55,00 zł

3. Za jeden dzień wynajmu

330,00 zł

4. Dopłata za przygotowanie sali wg planu klienta (ustawienie
stołów, krzeseł)

150,00 zł

5. Dopłata za wynajem w weekend (za każdy dzień wynajmu)

200,00 zł

1. Pomieszczenia z wyposażeniem za dzień wynajmu

85,00 zł

2. Zużycie mediów za dzień wynajmu (energia el., woda)
SALE
SZKOLENIOWE
(DO 30 OSÓB)

2.200,00 zł

165,00 zł

2. Za każdą następną godzinę wynajmu

KUCHNIA

1.300,00 zł

1. Za godzinę wynajmu

120,00 zł
35,00 zł

2. Za jeden dzień wynajmu

110,00 zł
§2

Ustala się następujące
z zastrzeżeniem § 7:
SALA OGÓLNA

stawki

netto

za

wynajem

pomieszczeń

w

Osiedlowym

1. Za pierwszą godzinę wynajmu
2. Za każdą następną godzinę wynajmu
3. Za jeden dzień wynajmu
4. Za godzinę korzystania z klimatyzacji
5. Dopłata za przygotowanie sali wg planu klienta (ustawienie
stołów, krzeseł)

KUCHNIA

1. Pomieszczenia z wyposażeniem za dzień
2. Zużycie mediów za dzień (energia el., woda, gaz)

SALE ZAJĘĆ

1. Za godzinę wynajmu
2. Za jeden dzień wynajmu

Domu

Kultury

165,00 zł
55,00 zł
330,00 zł
10,00 zł
150,00 zł
85,00 zł
120,00 zł
35,00 zł
110,00 zł

§3
Przy wynajmie pomieszczeń na zajęcia zbiorowe dla dzieci i młodzieży, takie jak: kursy przedmiotowe,
artystyczne, sprawnościowe, stosuje się stawki w wysokości 50% stawek zasadniczych.
Przy wynajmie pomieszczeń na zajęcia indywidualne dla dzieci i młodzieży, takie jak: kursy przedmiotowe,
artystyczne, sprawnościowe, stosuje się stawki w wysokości 25% stawek zasadniczych.
§4
Dla jednostek gminnych, organizacji pożytku publicznego, dla parafii, szkół, przedszkoli, innych placówek
oświatowych działających na terenie gminy Pawłowice pod warunkiem organizacji imprez o walorach
oświatowo-wychowawczych i artystycznych oraz na akcje charytatywne pod warunkiem nieprowadzenia
sprzedaży biletów pomieszczenia zostają udostępnione nieodpłatnie.
§5
Ustala się stawkę za wynajem miejsca na stoisko handlowe podczas imprez organizowanych przez Gminny
Ośrodek Kultury od 50,00 zł. Zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
§6
Ustala się stawkę za wynajem sali prób za 1 godzinę zegarową w wysokości 8,13 zł.
§7
Możliwa jest negocjacja cen wynajmu pomieszczeń w przypadku, gdy wydarzenie kulturalno-edukacyjne
lub artystyczne organizowane jest z korzyścią dla Gminnego Ośrodka Kultury i mieszkańców gminy
Pawłowice.
§8
Do stawek określonych w zarządzeniu dolicza się należny podatek VAT.
§9
Traci moc zarządzenie dyrektora nr 13/2015 z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości
minimalnych stawek za wynajem pomieszczeń.
§ 10
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.
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