
ZARZĄDZENIE NR 5/2019 
Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach 

z dnia 9 kwietnia 2019 roku 
 
 

w sprawie tymczasowej zmiany wysokości opłat pobieranych  

za wynajmy w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Mordach  

 
 

Na podstawie § 20 ust. 3 Regulaminu Organizacyjnego Miejsko-Gminnego Ośrodka 

Kultury w Mordach zarządzam co następuje: 

 

 

§1 

W nawiązaniu do Zarządzenia Nr 2/2017 Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka 

Kultury w Mordach z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie wysokości opłat pobieranych 

za wynajmy i wypożyczenia w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Mordach,  

w związku z awarią odpływu wody w zapleczu kuchennym, obniżam do odwołania 

stawki za wynajem sal według poniższego cennika: 

 

Lp. Nazwa Cena brutto 

SALA KONFERENCYJNA 
1. Prezentacja 

firmowa/pokaz/szkolenie/spotkanie 
polityczne lub firmowe/prywatny kurs itp. 

(za przekroczenie czasu wynajmu dokonanego przez Najemcę 
podczas rezerwacji mogą zostać naliczone dodatkowe koszty) 

100 zł/godz. 

2.                 Impreza rodzinna/towarzyska 
           (np. chrzciny, komunia, urodziny, jubileusz, bal, konsolacja)  
– impreza w godzinach pracy M-GOK-u,  
bez zastawy stołowej  
– impreza w godzinach pracy M-GOK-u,  
z zastawą stołową  

 
 

250 zł/dzień + 200 zł kaucji 
 

350 zł/dzień + 200 zł kaucji 

3.                 Impreza rodzinna/towarzyska 
            (np. chrzciny, komunia, urodziny, jubileusz, bal, konsolacja) 
– impreza w niedziele, święta i w godzinach 
nocnych, bez zastawy stołowej  
– impreza w niedziele, święta i w godzinach 
nocnych, z zastawą stołową 

 
 

350 zł/dzień + 200 zł kaucji 
 

450 zł/dzień + 200 zł kaucji 
 

4.  Impreza rodzinna – wesele  
– opcja bez zastawy stołowej 

(sala od piątku od godz. 16.00  
do poniedziałku do godz. 8.00) 

 
Impreza rodzinna – wesele  
– opcja z zastawą stołową 

(sala od piątku od godz. 16.00  
do poniedziałku do godz. 8.00) 

 
Dłuższy czas wynajmu niż podany wyżej 

550 zł + 200 zł kaucji 
 
 
 
 

650 zł + 200 zł kaucji 
 
 
 
 

100 zł/każdą następną godz. 



 

SALA TEATRALNA 

1. Prezentacja 
firmowa/pokaz/szkolenie/spotkanie 

polityczne lub firmowe/prywatny kurs itp. 
(za przekroczenie czasu wynajmu dokonanego przez Najemcę 
podczas rezerwacji mogą zostać naliczone dodatkowe koszty) 

200 zł/godz. 

2.                 Impreza rodzinna/towarzyska  
           (np. chrzciny, komunia, urodziny, jubileusz, bal, konsolacja)  
– impreza w godzinach pracy M-GOK-u,  
bez zastawy stołowej  
– impreza w godzinach pracy M-GOK-u,  
z zastawą stołową  

 
 

500 zł/dzień + 400 zł kaucji 
 

600 zł/dzień + 400 zł kaucji 

3.                 Impreza rodzinna/towarzyska  
            (np. chrzciny, komunia, urodziny, jubileusz, bal, konsolacja) 
– impreza w niedziele, święta i w godzinach 
nocnych, bez zastawy stołowej  
– impreza w niedziele, święta i w godzinach 
nocnych, z zastawą stołową 

 
 

700 zł/dzień + 400 zł kaucji 
 

800 zł/dzień  
+ 400 zł kaucji 

 

4. Impreza rodzinna – wesele  
– opcja bez zastawy stołowej 

(sala od piątku od godz. 16.00  
do poniedziałku do godz. 8.00) 

 
Impreza rodzinna – wesele  
– opcja z zastawą stołową 

(sala od piątku od godz. 16.00  
do poniedziałku do godz. 8.00) 

 
Dłuższy czas wynajmu niż podany wyżej 

900 zł + 400 zł kaucji 
 
 
 
 

1000 zł + 400 zł kaucji 
 

 
 
 

100 zł/każdą następną godz. 

 

 

 

§2 

Stawki obniżone wyszczególnione powyżej nie obowiązują w przypadku, gdy 

wynajmujący korzysta z usług firmy kateringowej. W takim przypadku obowiązują 

stawki określone w Zarządzeniu Nr 2/2017 Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka 

Kultury w Mordach z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie wysokości opłat pobieranych 

za wynajmy i wypożyczenia w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Mordach 

 

§3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Dyrektor Miejsko-Gminnego  
Ośrodka Kultury w Mordach  

 
 /-/ mgr Łukasz A. Wawryniuk 

 


