ZARZĄDZENIE NR 10/2012
BURMISTRZA MIASTA KOWALEWO POMORSKIE
z dnia 27 stycznia 2012 roku,

Na podstawie § 5 ust. 5 Statutu Miejsko-Gminnego ośrodka kultury w Kowalewie Pomorskim
będącego załącznikiem do Uchwały Nr XXIX/296/01 z dnia 13 czerwca 2001 r. Rady Miejskiej
w Kowalewie Pomorskim z późniejszymi zmianami wprowadza się zasady oraz stawki
wynajmu pomieszczeń w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Kowalewie Pomorskim.
§1
1. Ustala się stawki za wynajem pomieszczeń Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury

w Kowalewie Pomorskim przy ul. Plac Wolności 13; w wysokości określonej
w załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2. Pierwszeństwo w wynajęciu pomieszczeń mają podmioty realizujące cele i zadania

zbieżne z celami zadaniami Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kowalewie
Pomorskim.
3. Za pisemną zgodą Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie możliwe jest zmniejszenie

lub odstąpienie od pobierania opłat za wynajem pomieszczeń w przypadku, gdy
wynajmu dokonują podmioty realizujące cele i zadania zbieżne z celami i zadaniami
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kowalewie Pomorskim.
4. Z opłat za wynajem pomieszczeń zwolnieni są: Rada Miejska (w związku

z organizowaniem sesji), Urząd Miejski w związku z organizacją wyborów
samorządowych, parlamentarnych, referendum oraz spotkań i narad, jak również
Rady Sołeckie, Sołtysi na organizację zebrań wiejskich, organizacje i stowarzyszenia
działające przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Kowalewie Pomorskim.
5. Wynajem pomieszczeń wskazanych w niniejszym Zarządzeniu może być zrealizowany

na rzecz osób fizycznych, prawnych, organizacji społecznych, religijnych oraz innych.
6.

Najemca zobowiązuje się do pokrycia kosztów wszelkich uszkodzeń
w infrastrukturze wynajmowanego pomieszczenia i wykorzystanej powierzchni
M-GOK powstałych podczas imprezy, spotkania organizowanego przez najemcę.

7.

W przypadku powstania jakichkolwiek roszczeń z tytułu praw autorskich, ochrony
dóbr osobistych itp, związanych z organizacją imprezy, uroczystości, spotkania
w wynajmowanym pomieszczeniu M-GOK w Kowalewie Pomorskim, wynajmujący
czyli Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury reprezentowany przez Dyrektora nie ponosi
żadnej odpowiedzialności z tego tytułu.

8. Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury ma prawo odmówić wynajmu sali,
jeżeli uzna, że najemca zamierza zorganizować w jego pomieszczeniach imprezę, czy
spotkanie naruszające dobre obyczaje, stwarzające zagrożenie dla obiektu bądź
propagować będzie treści niezgodne z obowiązującym prawem.
9.

Na organizacje imprez kulturalno-rozrywkowych dla dzieci organizowanych przez
placówki oświatowe z terenu miasta i gminy, dla których gmina jest organem
prowadzącym - obowiązuje umowny ryczałt zużycia za media (woda, kanalizacja,
energia elektryczna ,gaz).
§2

Wykonanie Zarządzenia zleca się Dyrektorowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Kowalewie Pomorskim.
§3
Traci moc Zarządzenie Nr 67/2010 Burmistrza Miasta z dnia 15 czerwca 2010r.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta
Andrzej Grabowski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie
z dnia 27 stycznia 2012 roku

CENNIK WYNAJMU POMIESZCZEŃ W M-GOK W KOWALEWIE POMORSKIM
Lp.
1.

Przedmiot wynajmu /sala
Sala widowiskowa ,kuchnia,
przyległe pomieszczenia na
zorganizowanie uroczystości
rodzinnej – wesela

2.

Sala widowiskowa, kuchnia na
zorganizowanie uroczystości
rodzinnej
Sala widowiskowa, kuchnia na
zorganizowanie uroczystości
rodzinnej
Sala widowiskowa, kuchnia na
zorganizowanie imprezy
rozrywkowej
-niedochodowej(np. zabawa
taneczna, bal karnawałowy)
Sala widowiskowa, kuchnia na
zorganizowanie imprezy
rozrywkowej – dochodowej
(np. zabawa taneczna, bal
karnawałowy)
Sala widowiskowa na
zorganizowanie pokazu ,
prezentacji/ przy wynajmie
zarobkowym
Wynajem sali widowiskowej
na spotkania , zebrania z
nagłośnieniem

3.
4.

5.

6.

7.

Czas wynajmu

Cena brutto

do 48 godzin

1.500,00 zł

do 24 godzin

600,00 zł

j. w.

do 8 godzin

300,00 zł

j. w.

do 24 godzin

Cena za wynajem w
zależności od ilości
osób ( 5 zł.od osoby)

1 godz.

100,00

1 godz.

150,00

1 godz.

100,00

8.

Wynajem sali na spotkania
Szkolenia do 30 osób

1 godz.

30,00

9.

Wynajem sali na spotkania
szkolenia od 30-50 osób

1 godz.

60,00

10.

Wynajem sali na
zorganizowanie imprezy
artystycznej

11.

Wynajem sali widowiskowej na
spotkania, zebrania w okresie
kampanii wyborczych

stawka podlega
uzgodnieniu z
dyrektorem M-GOK
1 godz.

300,00

Uwagi
Koszty mediów
wg liczników
dodatkowe
opłaty w
przypadku
zniszczenia

j.w.

j.w.

