
Załącznik nr 1
Do Zarządzenia  nr 3/2019

Z dnia 17.01.2019r.

CENNIK  USŁUG
Wynajem   pomieszczeń   Świetlic  Wiejskich

Lp. Sala

Kwota
na 4 doby

Kwota
na 2 doby

Kwota
na 1 dobę

Stawka za
1 godz.

brutto brutto brutto brutto
1 Sala widowiskowa,  zaplecze 

kuchenne Chobienia
900,00 450,00 300,00 60,00

2 Kawiarnia Chobienia 450,00 350,00 250,00 30,00
3 Świetlica Naroczyce 600,00 350,00 250,00 30,00
4 Świetlica Nieszczyce 600,00 350,00 250,00 30,00
5 Świetlica Orsk 600,00 350,00 250,00 30,00
6 Świetlica Studzionki 600,00 350,00 250,00 30,00
7 Świetlica Radoszyce 500,00 250,00 200,00 30,00
8 Świetlica Kębłów 500,00 250,00 200,00 30,00
9 Świetlica Chełm 500,00 250,00 200,00 30,00
10 Świetlica Ciechłowice 500,00 250,00 200,00 30,00
11 Świetlica Brodowice 300,00 200,00 150,00 30,00

Wynajem  obiektów  sportowych

Lp.

Obiekt
1 doba do 12 godz. do 6 godz. do 1 godz. uwagi
brutto brutto brutto brutto

1 Płyta boiska 500,00 400,00 300,00 50,00
2 Płyta boiska + szatnie 700,00 600,00 400,00 100,00
3 Boisko wielofunkcyjne 200,00 150,00 100,00 20,00
4 Teren rekreacyjny (wiata, grill, ognisko) 200,00 150,00 100,00 20,00 w tym energia

5 Kort tenisowy (bez oświetlenia) - - 50,00 12,00 mieszkańcy Gminy Rudna
bezpłatnie

6 Kort tenisowy (z oświetleniem) - - 100,00 20,00 j.w
7 Udostępnienie terenu pod namioty  przy Odrze na 

OSIR w Chobieni
- osoba
- dziecko

10,00
7,00

- - -

8 Szatnia z natryskami na OSIR  w Chobieni 7,00 5,00 - - od osoby

Wypożyczanie sprzętu na zewnątrz:
Lp.

Nazwa sprzętu
Stawka Uwagi

brutto

1 Krzesło 3,00 za 1 szt.

2 Stół 5,00 za 1 szt.

3 Taboret gazowy 50,00 za 1 szt.

4 Patelnia elektryczna 50,00 za 1 szt.

5 Sprzęt nagłaśniający -  duży
Sprzęt nagłaśniający - mały

700,00
200,00

na dobę
na dobę

6 Sprzęt odtwarzający, CD 50,00 na dobę

7 Projektor, ekran do projektora 100,00
25,00

na dobę
do 3 godz

8 Materac 5,00 za 1 szt.

9 Śpiwór 10,00 za 1 szt.

10 Łóżko polowe 10,00 za 1 szt.

11 Naczynia 0,50
250,00

za 1 szt. 
kompl. (na 150 osób)

12 Obrus 5,00 za 1 szt.

13 Pokrowiec na krzesło 5,00 za 1 szt. (na 120 osób)

14 Ławka z kpl. biesiadnego 5,00 za 1 szt.

15 Stół z kpl. biesiadnego 5,00 za 1 szt.

16 Komplet biesiadny 15,00 kompl. (2 ławy + 1 stół)

17 Warning do wody 25,00 na dobę

18 Stragan drewniany 30,00 Za 1 szt.



Opłata za stłuczki i braki wynikłe w czasie eksploatacji zastawy 
(obejmują wszelkie uszkodzenia, pęknięcia, nadtłuczenia, wykruszenia i braki). 

Lp.

Nazwa 
Stawka
brutto 

Uwagi

1 Talerze (deserowy, płytki, głęboki, na tort) 8,00 za 1 szt.

2 Szklanki, literatki, kieliszki, szampanówki 5,00 za 1 szt.

3 Łyżki, noże, widelce, łyżeczki 4,00 za 1 szt.

4 Półmiski, miski, salaterki, śledziówki 10,00 za 1 szt.

5 Filiżanki, bulionówki (komplet z talerzykiem) 7,00 za 1 komplet

6 Pozostałe Na postawie wyceny
księgowości CHOK

Organizacja imprez

Lp. Organizacja imprez Stawka Uwagi

brutto
1 Organizacja imprez okolicznościowych-

tematycznych dla dzieci / dorosłych
do 20 osób

380,00

Impreza tematyczna  (np. indiańska, hawajska, bal  u 
księżniczki,  itp.)
-rezerwacja sali urodzinowej 2,5 h,
-3 animatorów,
-maskotka imprezy np. Tygrys, Myszka Mik, Kaczor 
Donald -1 szt.
-do 20 osób, powyżej +10,00 zł od osoby,
-gry, zabawy, konkursy,
-muzyka,
-malowanie twarzy,
-modelowanie balonów,
-pokaz wielkich baniek+ zamykanie w bańce,
-chusta Klanza,
-dekoracja, nakrycie stołu,
(cena nie obejmuje tortu i poczęstunku).

2 Organizacja imprez dla firm i grup 
zorganizowanych 
od 20-60 osób

800,00

Imprezy (np. zabawa karnawałowa, mikołajki, dzień 
dziecka, itp.)
-czas trwania imprezy- 3 godziny,
-4 animatorów,
-do 60 osób, powyżej +10,00 zł od osoby,
-gry, zabawy, konkursy z nagrodami,
-muzyka,
-malowanie twarzy,
-modelowanie balonów,
-pokaz wielkich baniek +zamykanie w bańce,
-karaoke,
-chusta Klanza,
-dekoracja sali,
(cena nie obejmuje poczęstunku).

3 Dodatkowa godzina imprezy 100,00
4 Wynajem dużej maskotki np. Tygryska, 

Myszka Miki
50,00 1 szt.

Usługi  ksero:
Lp
.

Format Stawka Uwagi
brutto

1 Format A4 0,50 za 1 stronę

2 Format A4 dwustronne 1,00 za 1 kartkę

3 Format A4 papier kolorowy 0,80 za 1 stronę

4 Format A3 1,00 za 1 stronę

5 Format A3 dwustronne 1,60 za 1 kartkę

6 Format A3 papier kolorowy 1,50 za 1 stronę

7 Druk z komputera tekst – format A4 1,00 za 1 stronę

8 Druk z komputera grafika – format A4 1,70 za 1 stronę

9 Fax., Skan 1,50 za 1 stronę



Ważne informacje dot. cennika usług:
I.  Do opłaty z tytułu najmu dolicza się dodatkowo opłaty za gaz, energię elektryczną, wodę, ścieki,  nieczystości stałe wg. wskazań
liczników, zgodnie z obowiązującymi cenami dla odbiorców uspołecznionych.
W okresie grzewczym gaz rozlicza się jak poniżej:
1/. Ośrodek Kultury Chobienia 
  -sala widowiskowa 23% wskazań licznika,
-pomieszczenia kawiarni 19% wskazań licznika
-zaplecze kuchenne 12% wskazań licznika
2/. Nieszczyce 85% wskazań licznika
3/. Orsk 79% wskazań licznika
4/. w pozostałych świetlicach 100% wskazań licznika.
II. Wynajmujący zobowiązany jest do zakończenia najmu w wyznaczonym terminie. Za każdy dzień zwłoki, oprócz cennikowej stawki
ustala się opłatę dodatkową w wysokości  -  50,00zł. Opłata ta dotyczyć będzie również opóźnienia w rozliczenia się z kluczami za
użyczane pomieszczenia.
III. Wynajem może zostać wydłużony o kolejny dzień/ godziny, jedynie za zgodę dyrektora CHOK.
IV. Rezerwacji dokonuje się po złożeniu w CHOK podania i zawarciu umowy najmu z opiekunem obiektu.
W przypadkach takich uroczystości jak: „spotkanie żałobne” podanie nie jest obowiązkowe a jedynie umowa zawarta z pracownikiem
CHOK.
V. Za rezerwację wynajmowanych pomieszczeń ustala się zaliczkę w wysokości 30% wartości najmu :
   a). rezerwacja na mniej niż miesiąc przed datą wynajmu zaliczki nie pobiera się,
   b). jeżeli rezerwacja dotyczy przyszłych lat to zaliczkę należy wpłacić do końca lutego roku którego dotyczy wynajem,
   c). w pozostałych przypadkach w dniu złożenia podania.
 Za rezerwację terminu organizacji  imprezy okolicznościowej  ustala  się  zaliczkę w wysokości  30% wartości  stawki  za organizację
imprezy. Zaliczka pobierana jest w dniu złożenia podania.
VI. Brak wpłaty zaliczki anuluje rezerwację.
VII. W przypadku rezygnacji z wynajmu nie dokonuje się zwrotu zaliczki.
VIII. Warunki dokonania opłat ustalone są w umowie.
IX. Opłaty  z  tytułu  najmu  dokonuje  się  w  kasie  CHOK  lub  na  podany  rachunek  bankowy  Chobieńskiego  Ośrodka  Kultury,  po
uzgodnieniu z księgowością CHOK.
X. W  szczególnych  przypadkach  Dyrektor  CHOK  może  zmienić  stawki  wymienione  w  cenniku  dla  firm,  instytucji,  osób
współpracujących z Ośrodkiem.
XI. W ramach wynajmu poszczególnych pomieszczeń  świetlic  udostępnia  się  bez  pobierania  dodatkowej  opłaty znajdujące  się  na
świetlicy przedmioty: krzesła, stoły, lodówki, gazówki, taborety gazowe, patelnie elektryczne, warning do wody, meble kuchenne.
XII. Wynajem sprzętu typu: materace, łóżka polowe, nagłośnienie (wraz z obsługą), sprzęt odtwarzający, naczynia, obrusy, itp. podlegają
opłacie bez względu na miejsce ich wykorzystania zgodnie z cennikiem
XIII. Wynajem sprzętu poza siedzibę poszczególnych świetlic podlega opłacie wg. Cennika.  W wyjątkowych sytuacjach np. wynajmu
świetlicy i braku odpowiedniej ilości np. krzeseł, stołów, opłata taka na wiosek zainteresowanego i zgodą dyrektora zostaje zniesiona.

 XIV. Wszelkie stłuczki, zniszczenia sprzętu lub materiałów odnotowuje się w protokole przekazania kuchni lub sali, które wynajmujący
zobowiązuje się pokryć zgodnie z cennikiem, bądź na podstawie wyceny księgowości CHOK.
XV. Pełne wypożyczenie naczyń:

1/. odpłatnie w świetlicy w Naroczycach
           2/. odpłatnie w Ośrodku Kultury w Chobieni.
  W pozostałych świetlicach zgodnie z ewidencją majątkowo - księgową CHOK.
XVI. Wynajmujący zobowiązuje się zapoznać i przestrzegać regulaminy świetlic, obiektów sportowych oraz kortów należących do

Chobieńskiego Ośrodka Kultury.
XVII. Pracownicy Chobieńskiego Ośrodka Kultury upoważnieni są do zawierania umów na: wynajem pomieszczeń, wypożyczenia oraz

na spisywanie protokołów przekazania sali.

Katarzyna Przeworska
Dyrektor
Chobieńskiego Ośrodka Kultury



Zarządzenie nr 3/2019
Dyrektora Chobieńskiego Ośrodka Kultury

z dnia 17 stycznia 2019r.

w sprawie cennika usług

Na podstawie art. 28 pkt.2  ustawy z dnia 25 października 1991r.  o organizowaniu i prowadzeniu działalności 
kulturalnej (t.j Dz.U. z 2017r. Poz. 862 z póź. zm.), oraz § 13 pkt. 5 statutu Chobieńskiego Ośrodka Kultury 
stanowiącego załącznik do uchwały Nr XI/122/2012 Rady Gminy Rudna z dnia 17 maja 2012r., w sprawie 
nadania statutu Chobieńskiemu Ośrodkowi Kultury w Chobieni.

zarządzam co następuje:

§ 1

Zatwierdzam zmiany i wprowadzam do użytku:
1/. Cennik usług wynajmu pomieszczeń świetlic wiejskich, obiektów sportowych, wypożyczenia sprzętu 
na zewnątrz oraz usługi ksero – załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia

§ 2

Traci moc Zarządzenie Dyrektora Chobieńskiego Ośrodka Kultury nr 6/2018 z dnia 30.01.2018r.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.02.2019r.

Do wiadomości:

1/księgowość CHOK

2/pracownicy świetlic wiejskich.
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