Zarządzenie nr 23/2017
Zarządcy Miejskiego Ośrodka Kultury
z dnia 20.09.2017r.

w sprawie:

odpłatności za uczestnictwo w formach działalności oraz za usługi
Miejskiego Ośrodka Kultury w Sławkowie

Na podstawie art.28 ust.2 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności
instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. Nr 406 z poź. zm. ) oraz § 7 pkt. 2 statutu Miejskiego
Ośrodka Kultury wprowadzonego Uchwałą Nr X/57/2015 Rady Miejskiej w Sławkowie z
dnia 04.05.2015 r.
zarządzam:
§1
Najem pomieszczeń
Miejski Ośrodek Kultury w Sławkowie, zgodnie z zapisem § 7 pkt. 2 statutu prowadzi najem
pomieszczeń stanowiących składnik majątkowy Ośrodka, zgodnie z poniższym cennikiem:
Najem sal w budynku ul. Młyńska 14:
60,00 zł/godz.
60,00 zł/godz.

sala baletowa
sala klubowa

40,00 zł/godz.
20,00 zł/godz.
20,00 zł/godz.

sala nr 37
pracownia muzyczna
pracownia muzyczna sala nr 44

200,00 zł – 1600,00zł

wynajem pomieszczeń na imprezy okolicznościowe,
rodzinne, bez przeliczenia na godziny, w zależności
od czasu trwania takiej imprezy i ilości wynajętych pomieszczeń

Najem sal ul. Rynek 9:
60,00 zł/godz.

sala konferencyjna Dział Kultury Dawnej

Najem pozostałych pomieszczeń w ww. budynkach, nie uwzględnionych w cenniku odbywać
się będzie każdorazowo na podstawie odrębnej wyceny uwzględniającej formę i zakres
najmu.
Najmu pomieszczeń dokonywać można jedynie w przypadku gdy nie koliduje on z bieżącą
działalnością Miejskiego Ośrodka Kultury w Sławkowie i nie ogranicza możliwości
prowadzenia bieżącej działalności statutowej.

§2
Najem sprzętu i wyposażenia
Miejski Ośrodek Kultury w Sławkowie, zgodnie z zapisem § 7 pkt. 2 Statutu prowadzi najem
sprzętu i wyposażenia stanowiącego składnik majątkowy Ośrodka.
Najem sprzętu i wyposażenia odbywać się będzie każdorazowo na podstawie odrębnej
wyceny uwzględniającej formę i zakres najmu.
Najmu pomieszczeń dokonywać można jedynie w przypadku gdy nie koliduje on z bieżącą
działalnością Miejskiego Ośrodka Kultury w Sławkowie i nie ogranicza możliwości
prowadzenia bieżącej działalności statutowej.
§3
Opłaty za kursy i szkolenia
Opłata za kursy, szkolenia itp. następuje na podstawie każdorazowo przeprowadzonej
kalkulacji.
§4
Opłaty za usługi związane z obsługą ruchu turystycznego
8,00 zł
4,00 zł
30,00 zł
8,00 zł

zwiedzanie ekspozycji stałej Działu Kultury Dawnej MOK
bilet ulgowy lub zbiorowy dla grup zorganizowanych z opiekunem j.w.
oprowadzenie po mieście (z przewodnikiem)
zwiedzanie ruin zamku (z przewodnikiem)
§5

Ceny biletów wstępu na koncerty, filmy, spektakle teatralne itp. kalkulowane są każdorazowo
i odrębnie dla każdej z imprez.
§6
W wyjątkowych uzasadnionych przypadkach Zarządca może zastosować ulgę
dotyczącą odpłatności za usługi określone szczegółowo w § 2, § 3 i § 4, świadczone na rzecz
stowarzyszeń, organizacji pożytku publicznego, fundacji, osób fizycznych i prawnych i in., po
rozpatrzeniu pisemnej prośby zainteresowanych, lub na podstawie innych dokumentów
stanowiących porozumienie między stronami.
§7
W sprawach opłat nie ujętych w niniejszym cenniku będą obowiązywać indywidualne umowy
zawierane pomiędzy usługobiorcami, a Miejskim Ośrodkiem Kultury w Sławkowie.

§8
Zobowiązuję do:
1. Egzekwowania wpłat – Kierownika Referatu Administracji, Promocji i Organizacji
Imprez, Kierownika Referatu Upowszechniania Kultury.
2. Kontroli wpłat – Głównego Księgowego.
§9
Wykonanie zarządzenia powierzam Głównemu Księgowemu.
§ 10
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 20.09.2017 r.
Traci Moc zarządzenie nr 15/2017 z dnia 12.06.2017 r.

Zarządca MOK
Michał Kluczewski

