
ZARZĄDZENIE NR  5/2020 
Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach 

z dnia 28 stycznia 2020 roku 
 
 

w sprawie zmiany wysokości opłat pobieranych  

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

 
 

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

w Mordach zarządzam co następuje: 

 

 

§1 

Ustalam cennik wynajmu sali (z wyposażeniem bez zastawy stołowej) w Miejsko-Gminnym 

Ośrodku Kultury w Mordach : 

wynajem  

Lp. Nazwa 
1. Prezentacja (firmowa/pokaz/szkolenie/spotkanie polityczne lub 

firmowe/prywatny kurs itp.) 
 Sala konferencyjna…………………………………………………....100 zł brutto / 1 godz.  

 Sala teatralna……………………………………………………….……. 200 zł brutto / 1 godz. 

2. Impreza rodzinna/towarzyska - chrzciny, komunia, urodziny, 
jubileusz, bal, konsolacja  
 Sala konferencyjna 
– impreza w godzinach pracy M-GOK-u……………………………………   250 zł brutto/dzień 
– impreza w niedziele, święta i w godzinach nocnych………………… 450 zł brutto / dzień 

 Sala teatralna 
– impreza w godzinach pracy M-GOK-u………………………………………700 zł brutto/dzień 
– impreza w niedziele, święta i w godzinach nocnych………………….900 zł brutto / dzień 

3. Impreza rodzinna – wesele  
 Sala konferencyjna……………………………………………………….750 zł brutto 

 Sala teatralna…………………………………………………………..1300 zł brutto 
(cena obejmuje wynajem sali od piątku od godz. 16.00 do poniedziałku do godz. 8.00. 
Dłuższy czas wynajmu niż podany wyżej 100 zł/każdą następną godz.) 

 

Dodatkowo: 

 Korzystanie z zastawy stołowej i obrusów Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury 

podczas wynajmu 200 zł brutto 

§2 

Ustalam wysokość pobieranej kaucji gwarancyjnej (zwrotnej): 

 Sala konferencyjna 200 zł brutto 

 Sala teatralna 400 zł brutto 

 

 



§3 

Ustalam cennik wypożyczeń  Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach : 

 

Lp. Nazwa Cena brutto 
1. Komplet zastawy stołowej na 1 osobę 

(talerz obiadowy, talerz deserowy, talerzyk na 
ciasto, bulionówka, szklanka, filiżanka ze 
spodkiem , sztućce)  

5,00 zł/os. 

2. Naczynie (np. talerz/ szklanka /filiżanka ze 
spodkiem / bulionówka/salaterka/śledziarka/ 
półmisek/termos/dzbanek) 

1,00 zł/szt. 

3. Sztućce 0,50 zł/szt. 
4. Obrus 2,00 zł/szt. 
5. Krzesło 4,00 zł/szt. 
6. Stół 8,00 zł/szt. 

 

§4 

Ustalam cennik wynajmu sali za zajęcia inne niż kulturalne (np. sportowe, sztuki walki itp.) 

w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Mordach : 

 

Lp. Nazwa Cena brutto 

SALA KONFERENCYJNA 

5. Zajęcia inne niż kulturalne  
(np. sportowe, sztuki walki itp.) 

30 zł/godz. 

 

SALA TEATRALNA 

5. Zajęcia inne niż kulturalne  
(np. sportowe, sztuki walki itp.) 

30 zł-80 zł/godz.* 

 
* przedział cenowy zależy od ilości uczestników biorących udział w zajęciach. 

 

§5 

Ze względu na interes Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach, dyrektor  

M-GOK-u może odstąpić od pobierania należności lub obniżyć obowiązujące stawki. 

 

§6 

Traci moc zarządzenie nr 11/2019 Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury  

w Mordach z dnia 19 czerwca 2019 roku oraz zarządzenie nr  28/2019 Dyrektora Miejsko-

Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach z dnia 23 grudnia 2019 roku. 

 

§7 

Zarządzenie wchodzi w życie od dnia 28 stycznia 2020 r.  

 


