
ZARZĄDZENIE NR 2/2017 
Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach 

z dnia 17 stycznia 2017 roku 
 
 

w sprawie 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 następujący cennik wynajmów i wypożyczeń w Miejsko-Gminnym Ośrodku 

Kultury w Mordach (tabele 1 i 2): 

 

Tabela 1 – wynajmy sal 

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  

 
 

350 zł/dzień + 200 zł kaucji 
 

500 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 

 
 

500 zł/dzień + 200 zł kaucji 
 

650 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 

750 zł + 200 zł kaucji 
 
 
 
 

900 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  

 
 

700 zł/dzień + 400 zł kaucji 
 

850 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 

 
 

900 zł/dzień + 400 zł kaucji 
 

1100 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 

1300 zł + 400 zł kaucji 
 
 
 
 

1500 zł + 400 zł kaucji 
 

 
 
 

100 zł/każdą następną godz. 

 

 

 

Tabela 2 – wypożyczenia na zewnątrz  

Lp. Nazwa Cena brutto 
INNE 

1. Komplet zastawy stołowej na 1 osobę 5,00 zł/os. 
2. Talerz/inne naczynie/filiżanka ze spodkiem 1,00 zł/szt. 
3. Sztućce 0,40 zł/szt. 
4. Termos na kawę lub herbatę 1,00 zł/szt. 
5. Obrus 2,00 zł/szt. 
6. Krzesło 4,00 zł/szt. 
7. Stół 8,00 zł/szt. 
8. Sztaluga 8,00 zł/szt. 
9. Strój teatralny 

(w zależności od rodzaju stroju) 
15-80 zł + kaucja 20-60 zł 

 
 

 

 

 



§2 

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

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

 

§3 

Traci moc zarządzenie nr 14/2014 Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury  

w Mordach z dnia 18 lipca 2014 roku. 

 

§4 

Zarządzenie wchodzi w życie od dnia 1 lutego 2017 r. 

 

 

Dyrektor Miejsko-Gminnego  
Ośrodka Kultury w Mordach  

 
 /-/ mgr Łukasz A. Wawryniuk 


