
ZARZĄDZENIE nr GOK.021.18.2022 

 

Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu 

z dnia 19 grudnia 2022 roku 

 

 

w sprawie:  ustalenia cennika najmów w Gminnym Ośrodku Kultury w Suszcu 

na podstawie art. 17 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu 

działalności kulturalnej j. t. Dz. U. z 2020 r., poz. 194. ze zmianami)). 

 

zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

Ustala się stawki za najem sali na: uroczystości rodzinne, wydarzenia komercyjne, zajęcia 

edukacyjne oraz wypożyczenie obrusów i pokrowców na krzesła w budynkach Gminnego 

Ośrodka Kultury w Suszcu jak poniżej: 

 

OBIEKT: 

Gminny Ośrodek 

Kultury  

w Suszcu: 

Remizo-

Świetlica  

w Mizerowie: 

 Kwota brutto: Kwota brutto: 

sala widowiskowa z zapleczem kuchennym na 

uroczystość rodzinną - 1 dzień  
1 180,00 zł 600,00 zł 

sala widowiskowa lub zaplecze kuchenne na 

uroczystość rodzinną - 1 dzień  
690,00 zł 370,00 zł 

sala widowiskowa z zapleczem kuchennym na 

imprezę komercyjną (biletowaną) - 1 dzień  
2 000,00 zł 975,00 zł 

sala widowiskowa na imprezę komercyjną 

(biletowaną) - 1 dzień 
1 500,00 zł 700,00 zł 

zaplecze kuchenne na imprezę komercyjną 

(biletowaną) - 1 dzień 
690,00 zł 370,00 zł 



mała garderoba – 1 godzina 85,00 zł - 

obrus lub pokrowiec na krzesło – 1 sztuka 14,00 zł 14,00 zł 

sala widowiskowa na zajęcia edukacyjne 48,00 zł 22,00 zł 

mała sala na zajęcie edukacyjne 22,00 zł - 

  

1. Podane ceny najmu zawierają koszty mediów, zagospodarowanie odpadów i podatek VAT. 

2. Najem zaplecza kuchennego obejmuje również najem naczyń. 

 

§2 

Przy wynajmie pomieszczeń w celu przeprowadzenia imprez okolicznościowych  

i komercyjnych pobiera się kaucje w wysokości ceny jednego dnia najmu. 

 

 

§ 3 

Przez dzień najmu rozumie się: dzień poprzedzający wynajem od godz. 12:00 do dnia 

następnego po najmie do godz. 12:00, pod warunkiem, że w tym czasie nie odbywają się 

wydarzenia/zajęcia kulturalne organizowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu. 

 

§ 4 

Dla gminnych jednostek organizacyjnych, organizacji pożytku publicznego, fundacji 

stowarzyszeń, kół gospodyń wiejskich, osób fizycznych działających na terenie gminy Suszec, 

pod warunkiem organizacji imprez o walorach edukacyjnych, kulturalnych i artystycznych 

oraz na zarejestrowane akcje charytatywne pod warunkiem nieprowadzenia sprzedaży 

biletów i niepobierania opłat od uczestników, pomieszczenia zostają udostępnione 

nieodpłatnie. 

§ 5 

Ustala się stawkę za wynajem do 72 godzin: 

1. namiotu 3 m x 6 m ze ścianami bocznymi w wysokości 250,00 zł brutto, 

2. namiotu 6 m x 6 m ze ścianami bocznymi w wysokości 400,00 zł brutto, 

3. 1 kompletu biesiadnego (stół + dwie ławki) w wysokości 20,00 zł brutto. 

 

     



        § 6 

Wykonanie Zarządzenia powierzam Kierownikowi Działu Administracyjnego. 

 

§ 7 

Traci moc Zarządzenie nr  GOK.021.21.2021 z dnia 7 listopada 2021 roku stawek za najem 

sali wraz z zapleczem kuchennym, wypożyczania naczyń, obrusów i pokrowców na krzesła  

w placówkach Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu, najmu sal do prowadzenia zajęć 

edukacyjnych w placówkach Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu, najmu wiaty przy Remizo-

Świetlicy w Rudziczce, najmu namiotów i kompletów ławostołów 

 

§ 8 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku. 

 

 

Dyrektor 

Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu 


