
Zarządzenie nr 12/2013 

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury 

z dnia 13 listopada 2013 roku 

  

w sprawie ustalenia stawek opłat pobieranych za wynajem pomieszczeń świetlicy 

wiejskiej w Lignowach Szlacheckich  

 

Na podstawie art. 28 ust.2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i 

prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. Nr 13 poz. 123 ze zmianami), 

ustawy z dnia 31 sierpnia 2011 roku o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu 

działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 207 poz. 1230), na 

podstawie Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Kultury w Pelplinie, uchwały 

Rady Miejskiej w Pelplinie nr XXII/198/09 z dnia 5 marca 2009, umowy użytkowania nr 

RPGNiG.72243-4/U.T/2010 z dnia 1 lipca 2010 r. pomiędzy Gminą Pelplin, a Miejskim 

Ośrodkiem Kultury w Pelplinie, zarządza się co następuje: 

 

 

§ 1 

1. Ustala się wysokość opłat za wynajem i korzystanie ze świetlicy wiejskiej w Lignowach 

Szlacheckich, zarządzanej przez Miejski Ośrodek Kultury w Pelplinie. 

2. Opłaty pobiera się za organizację jednej uroczystości, imprezy, spotkania, pokazu, kursu, 

itp. lub wg stawek godzinowych wyszczególnionych w tabeli nr 1. 

 

§ 2 

Świetlicę wiejską udostępnia się nieodpłatnie na organizację zebrań sołeckich, spotkań             

i wydarzeń organizowanych przez samorząd gminy Pelplin, gminnym placówkom 

oświatowym (przedszkola, szkoły), Ochotniczej Straży Pożarnej w Lignowach Szlacheckich, 

organizacjom pozarządowym mającym siedzibę i prowadzącym działalność w Lignowach 

Szlacheckich i innym podmiotom realizującym zadania publiczne dla mieszkańców wioski, 

na organizację działalności statutowej, z wyłączeniem organizacji zabaw, dyskotek i innych 

imprez, które podlegają odpłatności. Każdorazowe udostępnienie infrastruktury należy 

uzgodnić z dyrektorem Miejskiego Ośrodka Kultury. 

 

§ 3 

Dopuszcza się możliwość stosowania cen promocyjnych z upustem do 50% na warunkach 

wzajemnie uzgodnionych. Każdorazowe takie działanie wymaga formy pisemnej.  

 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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Tabela nr 1 

 

STAWKI ZA WYNAJEM  ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W LIGNOWACH 

SZLACHECKICH 

 

1. WYNAJEM POMIESZCZEŃ  

Oferta Cena brutto  Uwagi 

Wynajęcie wyłącznie sali świetlicy wiejskiej na 

konferencje, kursy, spotkania, pokazy, itp. do 3 

godzin 

Cele komercyjne 

200 zł 

Każda następna rozpoczęta 

godzina 40 zł, 

 

 

cena dot. jednego 

przedsięwzięcia          

z  zapleczem 

sanitarnym 

 

 

Cele niekomercyjne 

100 zł 

Każda następna rozpoczęta 

godzina 30 zł  

 

Wynajęcie sali świetlicy wiejskiej razem z 

zapleczem kuchennym (dostęp do kuchni bez 

użyczenia naczyń) na konferencje, kursy, spotkania, 

pokazy, itp. do 3 godzin 

Cele komercyjne 

220 zł 

Każda następna rozpoczęta 

godzina 40 zł 

Cele niekomercyjne 

120 zł 

Każda następna rozpoczęta 

godzina 30 zł 

cena dot. jednego 

przedsięwzięcia           

z  zapleczem 

sanitarnym 

 

Wynajęcie sali świetlicy wiejskiej razem z 

zapleczem kuchennym i naczyniami - na 

konferencje, kursy, spotkania, pokazy, itp. do 3 

godzin 

Cele komercyjne 

300 

Każda następna rozpoczęta 

godzina 50 zł 

 

Cele niekomercyjne 

200 zł 

Każda następna rozpoczęta 

godzina 40 zł 

 

 

 

Wynajęcie sali świetlicy wiejskiej z zapleczem 

kuchennym oraz sanitarnym wraz z wyposażeniem 

w naczynia - na wesela, zabawy oraz bale, od 

czwartku po południu do poniedziałku po południu  

  

600 zł 

+ koszty zużycia 

energii elektrycznej na 

podstawie odczytu 

licznika przed i po 

imprezie   

Wynajęcie świetlicy wiejskiej z zapleczem 

kuchennym oraz gospodarczo sanitarnym wraz         

z naczyniami - na stypy dla mieszkańców wioski i 

sołectwa 

 

200 zł 

+ koszty zużycia 

energii elektrycznej na 

podstawie odczytu 

licznika przed i po 

imprezie   

Wynajęcie świetlicy wiejskiej z zapleczem 

kuchennym oraz gospodarczo sanitarnym wraz         

300 zł 

+ koszty zużycia 

energii elektrycznej na 

podstawie odczytu 



z naczyniami - na stypy dla osób nie będących 

mieszkańcami sołectwa Lignowy 

 

licznika przed i po 

imprezie   

Wynajęcie świetlicy wiejskiej z zapleczem 

kuchennym oraz gospodarczo sanitarnym wraz         

z wyposażeniem w naczynia - na imprezy 

okolicznościowe (urodziny, bankiety, jubileusze,      

I Komunia św., bal itp. dyskoteka, zabawa, inne), od 

rana w przeddzień uroczystości do popołudnia 

następnego dnia po uroczystości  

300 zł 

+ koszty zużycia 

energii elektrycznej na 

podstawie odczytu 

licznika przed i po 

imprezie   

Wynajęcie świetlicy wiejskiej z zapleczem  

gospodarczo sanitarnym – na dyskotekę, zabawę 

200 zł  

Wynajęcie pomieszczeń po byłym klubie z 

zapleczem sanitarnym - na imprezy okolicznościowe 

(urodziny, bankiety, jubileusze, zabawę, dyskotekę, 

inne) od rana w przeddzień uroczystości do 

popołudnia następnego dnia po uroczystości  

200 zł 

+ koszty zużycia 

energii elektrycznej na 

podstawie odczytu 

licznika przed i po 

imprezie   

Wynajęcie pomieszczeń po byłym klubie z 

zapleczem sanitarnym – na organizację spotkań i 

innych wydarzeń, do 3 godzin   

Cele komercyjne 150 zł . 

Każda następna rozpoczęta 

godzina 40 zł 

Cele niekomercyjne 100 

zł. Każda następna 

rozpoczęta godzina 30 zł 

 

Wynajęcie pomieszczeń po byłym klubie z 

dostępem do świetlicy wiejskiej z zapleczem 

kuchennym oraz gospodarczo sanitarnym wraz         

z wyposażeniem w naczynia - na imprezy 

okolicznościowe, wesela, zabawy 

700 zł 

+ koszty zużycia 

energii elektrycznej na 

podstawie odczytu 

licznika przed i po 

imprezie   

Wynajęcie pomieszczeń po byłym klubie z 

dostępem do świetlicy wiejskiej bez dostępu do 

zaplecza kuchennego - na imprezy okolicznościowe, 

zabawy, dyskoteki 

300 zł 

+ koszty zużycia 

energii elektrycznej na 

podstawie odczytu 

licznika przed i po 

imprezie   

 

 

 


