
ZARZĄDZENIE NR  1 
 

Dyrektora   Tułowickiego Ośrodka Kultury    
 

 z  dnia 02 stycznia 2013 roku. 
 
 
 

w sprawie: zmiany stawek wynajmu pomieszczeń i wypożyczenia stanowiącego majątek 

              Tułowickiego Ośrodka Kultury, 

 

§ 1 

Wprowadzam zmiany dotychczas obowiązujących cen wynajmów i wypożyczeń majątku TOK: 

SALA WIDOWISKOWA 

1. Wynajem sali widowiskowej na prezentacje i kiermasze – 350,00 zł za dzień. 

2. Wynajem sali widowiskowej z kuchnią i zapleczami na stypy  – 200,00 zł. 

3. Za wynajęcie holu szatni sali widowiskowej – 30,00 zł za dobę. 

4. Wynajem sali widowiskowej na cykliczne miesięczne zajęcia rekreacyjne – 120,00 zł. 

5. Wynajem sali widowiskowej dla organizacji pożytku publicznego w celu zorganizowania 
imprezy dochodowej – 170,00 zł. 

6. Wynajem sali widowiskowej wraz z zapleczem kuchennym na imprezy rodzinne i bankiety: 

1/ do 30 osób -------- 390,00 zł   

2/ do 40 osób -------- 450,00 zł   

3/ do 50 osób -------- 520,00 zł  

4/ do 60 osób -------- 650,00 zł   

5/ do 70 osób -------- 700,00 zł   

6/ do 80 osób -------- 780,00 zł   

7/ do 90 osób -------- 840,00 zł   

8/ do 100 osób ------ 980,00 zł   

9/ powyżej 100 osób - 1.050,00 zł   

W/w stawki dotyczą pierwszego dnia wynajmu. 

10/ Za każdy kolejny dzień ustala się stawkę 330,00 zł. 

7. Za wypożyczenie zastawy stołowej, sztućców, garnków, i innych akcesoriów kuchennych 
ustala się stawkę 0,15 zł za sztukę. 

8. Za wypożyczenie krzeseł i stołów poza teren siedziby ośrodka i sali widowiskowej ustala się 
stawkę 4,00 zł za sztukę. 

9. Za wypożyczenie obrusów / bez prania / - 5,00 zł za sztukę. 

10. Wprowadza się jednocześnie kaucję zwrotną jako zastaw przy wypożyczeniu: 



1/ Zastawy stołowej, sztućców, obrusów szkła i innych akcesoriów kuchennych: 

a) do 50 osób – 50,00 zł.  

b) powyżej 50 osób 100,00 zł. 

MAŁA SALA 

11. Wynajem małej sali widowiskowej z kuchnią – 220,00 zł. 

STUDIO MUZYCZNE  

12. Korzystanie ze studia muzycznego – sali prób, dla mieszkańców gminy Tułowice jest 
bezpłatne. Dla innych /za godzinę próby/: 

 1/ za korzystanie z pomieszczenia studia bez sprzętu – 6,00 zł 

 2/ za korzystanie z pomieszczenia studia z wykorzystaniem 3 mikrofonów, 2 wzmacniaczy 
 gitarowych, perkusji i przedłużaczy instrumentalnych – 12,00 zł 

 3/ za korzystanie z pomieszczenia studia z wykorzystaniem sprzętu wymienionego w pkt b i 
 nagranie demo  z realizacją / mikser audio i korzystanie z pomieszczenia reżysera  pod 
 nadzorem pracownika TOK  - 25,00 zł na godzinę. 

13.  Wypożyczenie jednego punktu oświetlenia estradowego – 30,00 zł. 

14.  Wypożyczenie na jedna dobę sprzętu nagłaśniającego w zestawie: 

1/ Dwie kolumny, mikser, wzmacniacz, mikrofon, stojak, przewód, 2 przewody kolumnowe  – 
60,00 zł. 

2/ Cztery  kolumny, mikser, 2 wzmacniacze, 3 mikrofony, 3 stojaki, 3 przewody, 4 przewody 
kolumnowe – 120,00 zł. 

POMIESZCZENIA 

15. Wynajem pomieszczeń w siedzibie TOK, sali widowiskowej, małej sali na kursy, szkolenia, 
zebrania, spotkania – 16,00 zł za godzinę. 

16. Wynajem holu siedziby ośrodka kultury z zapleczem kuchennym na uroczystości rodzinne – 
250,00 zł. 

POZOSTAŁY MAJ ĄTEK 

17. Wynajęcie jednego drewnianego podestu plenerowego dla firm i osób prywatnych – 6,00 zł. 

18. Wynajęcie jednego drewnianego podestu plenerowego dla organizacji pozarządowych, rad 
sołeckich i grup nieformalnych w celu zorganizowania imprez na rzecz integracji 
środowiskowej, rekreacji oraz rozwoju kulturalnego środowiska lokalnego – 1 zł. 

19.  Wynajęcie sceny plenerowej i zadaszenia: 

1/ wypożyczenie kompletnej sceny wraz z zadaszeniem: 

a) za pierwsza dobę  490,00 zł 

b) za każdą następną dobę – 200,00 zł 

2/ za wypożyczenie podestów scenicznych: 

a) za pierwsza dobę  370,00 zł 

b) za każdą następną dobę – 180,00 zł 

3/ za wypożyczenie elementów konstrukcji dachu: 

a) za pierwsza dobę  370,00 zł 



b) za każdą następną dobę – 180,00 zł 

20.  Wypożyczenie na imprezy kabin TOI – TOI , natrysku i koryta do mycia rąk – 10,00 zł za 
sztukę na dobę. 

21. Wypożyczenie kabin TOI – TOI, natrysku na działki, place budowy itp. -  1,50 zł na dobę lub 
40,00 zł na miesiąc za sztukę. 

22.  Za wynajem samochodu służbowego Polonez Truck FSO dla pracowników TOK – 2,50 zł 
za przejechany kilometr. 

REKLAMA 

23. Odpłatność miesięczna za zawieszenie  1 m² własnego szyldu reklamowego na płocie TOK 
– 16,00 zł. 

 

§ 2 

 

Tracą moc dotychczas obowiązujące zarządzenia w w/w sprawach: nr 1 z dnia 23 stycznia 2012 
roku, nr 15 z dnia 15 lipca 2011 r, nr 7 z dnia 10 maja 2011 r, nr 5 z dnia 9 maja 2011 r, nr 4 z dnia 9 
maja 2011 r, nr 18 z dnia 17 grudnia  2010 r, nr 11 z dnia 15 grudnia 2010 r, nr 10 z dnia 14 grudnia 
2010 r, nr 7 i 8  z dnia 3 grudnia 2010 r, nr 6 z dnia 3 grudnia 2010 r, nr 11 z dnia 30 stycznia  
2009r. 

§ 3 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do wiadomości; 
 



Zofia Pączek – Kuta – Główna  księgowa. 
 


