Zarządzenie wewnętrzne nr 11 /2020
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Żorach
z dnia 15.01.2020r.
Dotyczy: odpłatności za wynajem sal w świetlicach Miejskiego Ośrodka Kultury w Żorach
§1

Z dniem 15.01.2020 r. ustalam następujące kwoty za wynajem sal w świetlicach Miejskiego Ośrodka
Kultury w Żorach
W zależności od celu wynajęcia ustala się następujące przedziały cenowe, tj.:
A/ Wynajem pomieszczeń na imprezy komercyjne, np. zabawy, wesela, biesiady, spotkania
okolicznościowe i inne imprezy zamknięte oraz pokazy handlowe

B/ Wynajem pomieszczeń do celów edukacyjnych, kulturalnych i szkoleniowych, spektakli dla
dzieci – odpłatne.
C/ Wynajem pomieszczeń dla stowarzyszeń, Urzędu Miasta oraz jego jednostek organizacyjnych,
szkół, organizacji, które funkcjonują na terenie gminy Żory - imprezy kulturalne organizowane
nieodpłatnie np. wystawy, spotkania, itp. prywatne urodzinki dla dzieci
1. Świetlica w Osinach ul Szkolna 55
powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń:
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5
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Pomieszczenie
Sala duża do 100 osób ( 2 dni)
Sala duża do 50 osób ( 2 dni)
Sala duża za 1 dzień

Sala duża stawka za 1 godz.
Sala -klub za 1 godz.
Sala mała - 1 godz.

 sala duża 141,70m2
 sala mała 28,50 m2
 sala- klub 87,00 m2
A, B (netto/brutto)
1100,00/1353,00
1000,00/1230,00
500,00/615,00
60,00/73,80
30,00/36,90
25,00/30,75

C (netto/brutto)
------------------------------------180,00/221,40
25,00/30,75
20,00/24,60
20,00/24,60

2. Świetlica w Rowniu ul. Rybnicka 249
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Pomieszczenie
Sala duża do 100 osób ( 2 dni)
Sala duża do 50 osób ( 2 dni)
Sala duża za 1 dzień

Sala duża stawka za 1 godz.

A, B (netto/brutto)
1100,00/1353,00
1000,00/1230,00
500,00/615,00
60,00/73,80

C (netto/brutto)
--------------------------------180,00/221,40
25,00/30,75

A, B (netto/brutto)
1000,00/1230,00
900,00/1107,00
500,00/615,00
60,00/73,80
26,00/31,98

C (netto/brutto)
-------------------------------135,00/166,05
25,00/30,75
------------------

3. Świetlica w Kleszczowie ul 11-listopada
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Pomieszczenie
Sala duża do 100 osób ( 2 dni)
Sala duża do 50 osób ( 2 dni)
Sala duża za 1 dzień

Sala duża stawka za 1 godz.
Sala mała za 1 godz.

§2
1. W przypadku wynajmu Sali - prowadzenie zajęć stałych na okres powyżej 1 miesiąca oraz co najmniej
2 godzin zajęć tygodniowo Tj. min 8 godzin miesięcznie udziela się rabatu 25%
2. Dopuszcza się naliczanie stawek w wymiarze ½ godziny.
3. Wynajem sal w świetlicach obejmuje dostęp do pomieszczeń kuchennych, po uzgodnieniu
z kierownikiem placówki

§3
Traci moc Zarządzenie wewnętrzne nr 34/2013 z dnia16.09.2013r.

