
Zarządzenie Nr 84/2020
Wójta Gminy Grabowiec

z dnia 31 grudnia 2020 roku

w sprawie ustalenia stawek opłat za wynajem Sali funkcjonującej w Gminnym Ośrodku
Kultury w Grabowcu

Na  podstawie  art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy  z dnia  8 marca  1990 r.  o samorządzie  gminnym

(Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt. 2 w zw. Z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia

20  grudnia  

1996 r. o gospodarce komunalnej ( Dz.U. z 2021 r. poz. 679) zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustalam  stawki  opłat  za  wynajem  Sali  funkcjonującej  w  Gminnym  Ośrodku  Kultury

w Grabowcu.

sala duża (widowiskowa)

RODZAJ WYNAJMU STAWKA BRUTTO

1 Przyjęcie dwudniowe, zabawa sylwestrowa 500 zł

2 Przyjęcie jednodniowe, 300 zł

3 Stypy, komunie 200 zł

4 Szkolenia, kursy, zebrania, 300 zł

5 Pokazy, prezentacje 400 zł

sala mała (pomarańczowa)

RODZAJ WYNAJMU STAWKA BRUTTO

1 Przyjęcie jednodniowe, 200 zł

2 Stypy, komunie 150 zł

3 Szkolenia, kursy, zebrania, 250 zł

4 Pokazy, prezentacje 200 zł

§ 2

1. Strony przedmiotu zawierają pisemną umowę najmu, o której mowa w § 7
2. Faktura za wynajem wystawiona zostanie w terminie do 7 dni po zwolnieniu lokalu 

przez najemcę.



§ 3

Opłaty, o których mowa w § 1 niniejszego zarządzenia należy wpłacać na rachunek bankowy
Gminnego Ośrodka Kultury w Grabowcu prowadzony w powiatowym Banku Spółdzielczym
O/Grabowiec nr 04 9644 1020 2006 2000 2684 0003 terminie 14 dni od daty wystawienia
faktury w tytule przelewu podając numer zawartej umowy najmu.

§ 4

1. Najemca odpowiada materialnie za wynajętą salę i ich wyposażenie.
2. W razie zniszczenia lub uszkodzenia sprzętu, czy pomieszczenia najemca zobowiązany jest

do przywrócenia stanu poprzedniego lub zwrotu kosztów naprawy.

§ 5

Świetlicę udostępnia się nieodpłatnie na: 

a) zebrania wiejskie i spotkania z mieszkańcami organizowane przez Wójta Gminy, Radę
Gminy, Rady Sołeckie i organy Sołectw,

b) imprezy  okolicznościowe  organizowane  przez  instytucje  kultury  i  jednostki
organizacyjne Gminy, Organizacje Pożytku Publicznego działające na terenie Gminy
Grabowiec.

§ 6

1. Wynajem sali następuje na podstawie złożonego wniosku w Gminnym Ośrodku Kultury
w Grabowcu  po podpisaniu umowy najmu.

§ 7

Ustalam wzór wniosku o wynajem sali (zał. 1), wzór umowy najmu (zał. 2), które stanowią 
załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 8

Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury w Grabowcu.

§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


