ZARZĄDZENIE NR 06/ 2015
DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
Z SIEDZIBĄ W NIEPORECIE
z dnia 06 października 2015 r.

w sprawie zasad wynajmu oraz stawek za wynajem sal w Gminnym Ośrodku Kultury z siedzibą w
Nieporęcie oraz innych stawek

Na podstawie § 23 ust. 10 Statutu Gminnego Ośrodka Kultury z siedzibą w Nieporęcie, przyjętego Uchwałą
Nr XLI/80/05 Rady Gminy Nieporęt z dnia 04 lipca 2005 r., ustala się co następuje:

§ 1.
Zarządza się następujące zasady wynajmu sal Gminnego Ośrodka Kultury w Nieporęcie:
1. Sale Gminnego Ośrodka Kultury mogą być udostępnianie innym osobom lub podmiotom na zasadzie
odpłatności, zgodnie z § 2,
2. Sale Gminnego Ośrodka Kultury w Nieporęcie mogą być udostępniane nieodpłatnie podmiotom, zgodnie z §
5 niniejszego zarządzenia,
3. Sal Gminnego Ośrodka Kultury nie udostępnia się partiom politycznym oraz na cele organizowania zebrań,
wieców, czy konferencji politycznych i społeczno-politycznych,
4. Terminy udostępniania sal zarówno odpłatnego jak i nieodpłatnego nie mogą kolidować z działalnością
statutową Gminnego Ośrodka Kultury w Nieporęcie i muszą być dostosowane do kalendarza imprez
organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Nieporęcie,
5. Wniosek o wynajem sali należy złożyć na piśmie z podaniem informacji istotnych do jej wynajęcia, w tym
wskazanie sali, terminu jej wynajęcia, czasu jej wynajmu (należy podać rzeczywisty czas wynajmu, tj. od
wejścia do opuszczenia sali) oraz ewentualne zapotrzebowanie na wynajęcie dodatkowego sprzętu i jego
obsługi (krzesła, stoły, nagłośnienie, oświetlenie, zastawa itp.),

§ 2.
Ustala się minimalne stawki opłat za wynajem sali i sprzętu w Gminnym Ośrodku Kultury z siedzibą w
Nieporęcie, w wysokości:
1. Wynajem sali do celów komercyjnych wynosi 100zł/godz.
2. Wynajem sali na uroczystość okazjonalną (np. rodzinną)
a) do 20 osób
– 500,00 zł
b) do 40 osób
– 700,00 zł
c) do 60 osób
– 1000,00 zł
d) powyżej 60 osób
– 1 500,00 zł
3. Wypożyczenie krzeseł
– 5,00 zł / szt.
4. Wypożyczenie stolika
– 10,00zł / szt.
5. Wypożyczenie zastawy stołowej i sztućców
– 2,00 zł / os
6. Wynajem sali na zajęcia cykliczne wynosi 5 zł za każdą rozpoczętą godzinę wynajmu.

§ 3.
Zarządza się następujące odpłatności za udział w zajęciach w Gminnym Ośrodku Kultury z siedzibą w
Nieporęcie wg „Cennika Gminnego Ośrodka Kultury”:
- Misz-Masz – zajęcia tematyczne, zajęcia rekreacyjne – bezpłatne
- Sekcja Brydżowa, Klub Młodych Duchem, Klub Seniora – bezpłatnie
- ogniska artystyczne : Zespół Młodzież 50+, Chór Echo Nieporętu , Zespół Parafrazers , Zespół Piena Voce,
Strefa Szefa,
– bezpłatnie
- warsztaty taneczne, wokalne, teatralne, ceramiczne, plastyczno-ceramiczne, teatralno-wokalne, „Bezpieczny w
drodze”
– opłata miesięczna 20 zł
- Capoiera – opłata miesięczna 50 zł
- Klub Gokuś – opłata miesięczna 50 zł
- nauka języka angielskiego – 13 zł/godzina
- nauka języka francuskiego – opłata miesięczna 40 zł
- warsztaty „Rękodzieło artystyczne” – opłata miesięczna 10 zł
- nauka gry na gitarze – opłata miesięczna 60 zł
- zespół Sunrise - opłata miesięczna 10 zł
- zespół folklorystyczny „Kącowiak” – opłata miesięczna 50 zł
- warsztaty dramowe – opłata miesięczna 50 zł
- warsztaty rodzinne – wysokość opłat jest uzależniona od rodzaju warsztatów
§ 4.
Opłata za udział w „Akcji Lato” lub „Akcji Zima” wynosi 20 zł/tydzień. Za uczestnictwo dziecka w wyjazdach
autokarowych obowiązuje dodatkowa opłata, zgodna z ofertą Akcji Lato/Akcji Zima
§ 5.
Opłaty za zajęcia realizowane przez podmioty zewnętrzne, użyczające sale od Gminnego Ośrodka
Kultury z siedzibą Nieporęcie naliczone są wg cennika ustalonego przez podmioty użyczające.

§ 6.
Pierwszeństwo w wynajęciu Sali mają podmioty realizujące cele i zadania zbieżne z celami i zadaniami
Gminnego Ośrodka Kultury w Nieporęcie.
§ 7.
1. Sale Gminnego Ośrodka Kultury w Nieporęcie udostępnia się nieodpłatnie na potrzeby:
1) zebrań wiejskich i spotkań z mieszkańcami, imprez okolicznościowych z okazji świąt, organizowanych
przez Wójta Gminy, Radę Gminy i Radę Sołecką,
2) zebrań Rad Sołeckich, Ochotniczych Straży Pożarnych, Klubów Sportowych oraz zebrań i spotkań Kół
Gospodyń Wiejskich,
3) imprez i zabaw organizowanych dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów szkół podstawowych
z terenu Gminy Nieporęt,
4) kursów i szkoleń nieodpłatnych, organizowanych dla mieszkańców Gminy Nieporęt.
2. Podmioty określone w ust. 1 zobowiązane są do zgłoszenia terminu nieodpłatnego użyczenia sali w Gminnym
Ośrodku Kultury w Nieporęcie minimum na 1 miesiąc przed planowanym udostępnieniem.

§ 8.
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury z siedzibą w Nieporęcie w uzasadnionych przypadkach może obniżyć
koszt wynajęcia Sali lub całkowicie zwolnić z opłat za wynajem.

§ 9.
Najemca zobowiązuje się do pokrycia kosztów wszelkich uszkodzeń w infrastrukturze wynajmowanego
pomieszczenia i wykorzystanej powierzchni, powstałych w czasie udostępnienia Sali.

§ 10.
Przy rezerwacji sali z przeznaczeniem na uroczystość okazjonalną – weselną pobiera się zadatek w wysokości
20% ceny wynajęcia.
§ 11.
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury z siedzibą w Nieporęcie ma prawo odmówić wynajmu sali, jeżeli uzna, że
najemca zamierza zorganizować w jego pomieszczeniach imprezę lub spotkanie naruszające dobre obyczaje,
stwarzające zagrożenie dla obiektu bądź propagujące treści niezgodne z obowiązującym prawem.
§ 12.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Zarządzeniem, obowiązują warunki umów o udostępnienie sal oraz
obowiązujące przepisy.
§ 13.
Zarządzeniem Nr 3/2011 dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury z siedzibą w Nieporęcie z dnia 30 września
2014, w sprawie zasad wynajmu oraz stawek za wynajem sal w Gminnym Ośrodku Kultury z siedzibą w
Nieporęcie oraz innych stawek, traci swoją moc.
§ 14.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

