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Zarządzenie Nr 24/2021/KOK  

Dyrektora Kobierzyckiego Ośrodka Kultury  

z dnia 22 września 2021 roku 

 

w sprawie wprowadzenia cennika brutto za korzystanie z obiektów,  pomieszczeń, 

urządzeń Kobierzyckiego Ośrodka Kultury. 

 
Na podstawie § 5 ust. 6 lit. g  Regulaminu Organizacyjnego Kobierzyckiego Ośrodka Kultury 

stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2018/KOK Dyrektora Kobierzyckiego Ośrodka 

Kultury z dnia 4 stycznia 2018 roku zarządzam, co następuje:  

 
§ 1 

Wprowadzam cennik brutto za korzystanie z obiektów, pomieszczeń, urządzeń Kobierzyckiego 

Ośrodka Kultury (dalej: „KOK”), na zasadach określonych w niniejszym Zarządzeniu, według 

stawek określonych w tabeli stanowiącej załącznik  nr 1 do niniejszego Zarządzenia (dalej: 

„Tabela”). 

§ 2 

Wykonanie zarządzenia powierzam: 

1) Specjalistom, 

2) Kierownikom, 

3) Głównej Księgowej. 

 

§ 3 

Udostępnianie do korzystania obiektów, pomieszczeń i urządzeń KOK możliwe jest na 

następujących zasadach: 

1. Ustala się stawki czynszu w wysokości określonej w Tabeli. 

2. Kwoty czynszu wskazane w Tabeli w pkt II zawierają w sobie zryczałtowaną opłatę  z 

tytułu zużycia dostarczanych mediów m.in. energii, wody, odprowadzenia ścieków, c.o., 

wywozu odpadów. 

4. W celu najmu pomieszczeń, o których mowa w pkt II Tabeli Wnioskodawca 

niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni przed planowaną datą udostępnienia, 

składa wniosek w sekretariacie KOK, wg wzoru określonego w Załączniku nr 2 do 

Zarządzenia. Wniosek jest podstawą do zawarcia umowy najmu. 

5. Obiekty będące w zarządzie KOK udostępnia się nieodpłatnie do powszechnego 

korzystania na zasadach określonych Uchwałą Nr XVIII/349/2020 Rady Gminy 

Kobierzyce z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych 

obiektów użyteczności publicznej, terenów rekreacyjnych i sportowych należących do 

Gminy Kobierzyce. 

6. Urządzenia wskazane w pkt I Tabeli udostępnia się na podstawie umowy najmu wyłącznie 

sołectwom gminy Kobierzyce, jednostkom organizacyjnym gminy Kobierzyce, 

Stowarzyszeniom i Fundacjom, mającym swoją siedzibę na terenie gminy Kobierzyce. 

7. KOK nie zapewnia pomocy przy transporcie i rozkładaniu/składaniu urządzeń 

wskazanych w pkt I Tabeli. 

 

§ 4 

Traci moc: Zarządzenie Nr 1/2021/KOK Dyrektora Kobierzyckiego Ośrodka Kultury z dnia  25 

stycznia 2021 roku w sprawie wprowadzenia cennika brutto za korzystanie z obiektów, 

pomieszczeń, urządzeń Kobierzyckiego Ośrodka Kultury. 

 

§ 5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 22 września 2021 r. 

        Agnieszka Miza 

Dyrektor Kobierzyckiego Ośrodka Kultury 
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Załącznik nr 1 do 

Zarządzenia Nr 24/2021/KOK Dyrektora 

Kobierzyckiego Ośrodka Kultury  

z dnia 22 września 2021 roku 

 

 

 

 

Cennik brutto za korzystanie z obiektów,  pomieszczeń, urządzeń 

Kobierzyckiego Ośrodka Kultury 
 

 

L. P.  

               

 

WYSZCZEGÓLNIENIE   

                                     

  

STAWKI CZYNSZU 

 

I 

   

NAJEM  URZĄDZEŃ (SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA)  

  POZA OBIEKT KOK (NA ZEWNĄTRZ) 

 

  

STAWKI CZYNSZU 

 

1. 

 

Komplet ławostołów (stół+2 ławki) (max.30 kompletów) 

 

15,00 zł/za dobę 

   

II 

   

   

NAJEM POMIESZCZEŃ I OBIEKTÓW  

   

 

STAWKI CZYNSZU 

1. Sala nr 11, II piętro,  budynek KOK 

  

1113,13 zł. 

ryczałt miesięczny, płatny z góry, bez względu 

na ilość dni wykorzystanych w danym miesiącu 

przez podmiot korzystający/używający, 

dopuszczalny termin korzystania z sali 

 od poniedziałku do piątku, 

 w godzinach: 8:00-20:30 
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Załącznik nr 2 do 

Zarządzenia Nr 24/2021/KOK Dyrektora 

Kobierzyckiego Ośrodka Kultury z dnia  

22 września  2021 roku 

      

…………………………,dnia……..…….. 

                  /miejscowość i data/ 

 

……………………………………………………………. 

      /imię i nazwisko/nazwa firmy/ 

 

……………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………. 

        /PESEL/NIP*/ 

 

……………………………………………………………. 

     /adres zamieszkania/siedziby*/ 

 

……………………………………………………………. 

 /telefon kontaktowy/ 

        Sz. P. 

       Agnieszka Miza 

       Dyrektor KOK 

 

 

WNIOSEK O NAJEM POMIESZCZEŃ 

 

Zwracam się z prośbą o najem sali nr 11położnej w budynku Kobierzyckiego Ośrodka Kultury, ul. Ludowa 7 

 w okresie od dnia  ………………………. do  dnia ……………………………….  

w godzinach: od ………………..…     do: ……………………………: 

w celu zorganizowania:……………………………………………………………………… . 

………………………………………………………………………………………………………….. 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną dla kontrahentów dot. administrowaniem danych 

osobowych.           

                

                                                                                    …………………………………………………… 

               /czytelny podpis Najemcy/ 

 

 

 

Uwagi: 

1. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z dokonaniem rezerwacji i potwierdzeniem najmu,  

2. Dokumentem uprawniającym do skorzystania z pomieszczeń/urządzeń jest wyłącznie umowa najmu. W 

celu podpisania umowy należy zgłosić się osobiście lub z upoważnieniem osoby/firmy wynajmującej 

do  KOK (w dniu roboczym) najpóźniej 7 dni przed planowanym najmem. W przypadku nie podpisania 

umowy przez Najemcę i bezumownego korzystania z pomieszczeń, zostanie naliczona opłata za 

korzystanie z lokalu bez tytułu prawnego. 

3. Wniosek o najem pomieszczeń  należy złożyć w KOK  w terminie nie krótszym niż 14 dni od daty 

planowanego najmu. 

*-dotyczy firmy 

          
                                                                 ………………………………………………………… 

 

                /czytelny podpis Najemcy/  
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