
 
 

 
 

 
Zarządzenie Nr 1/09/2022 

Dyrektora Centrum Kultury w Siechnicach 
 

z dnia 16 września 2022 r. 

w sprawie wprowadzenia zmian 
zasad i cennika za wynajem pomieszczeń w klubie Słońce w Radwanicach 

Centrum Kultury w Siechnicach 
 
 

§ 1. 
W związku ze zmianą użytkowania niektórych sal i dostosowaniem pomieszczeń do prowadzenia zajęć 
w klubie Słońce w Radwanicach, wprowadza się zmiany -zasady i  cennika za wynajem pomieszczeń 
Centrum Kultury w Siechnicach w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia  
 

§ 2. 
Tracą moc dotychczas obowiązujące zasady i cenniki świadczenia usług przez CK dotyczy sal  klubu Słońce 
w Radwanicach, reszta pozostaje bez zmian. 
 

§ 3. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2022 r.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 

Regulamin i cennik za wynajem pomieszczeń Centrum Kultury w Siechnicach  
 

 
§ 2  

CENNIK  WYNAJMU POMIESZCZEŃ 
 

Ustala się stawki za wynajem pomieszczeń CK na wszelkie imprezy w wysokości ( stawka brutto)  
wynajmu sal w Klubie Słońce  ul. Kolejowa 8 w Radwanicach określa poniższa tabela:  
 

 
Rodzaj Sali 

Wynajem 
godzinowy  (do 12 
godzin łącznie) dla 
mieszkańców gminy 
na cele nie 
związane z 
prowadzoną 
działalnością 
gospodarczą, 
komercyjną lub 
zarobkową 

Wynajem godzinowy  
(do 12 godzin łącznie) 
dla pozostałych 
podmiotów oraz dla 
mieszkańców  gminy 
na cele  związane z 
prowadzoną 
działalnością 
gospodarczą, 
komercyjną lub 
zarobkową 

Wynajem dobowy 
dla mieszkańców 
gminy na cele nie 
związane z 
prowadzoną 
działalnością 
gospodarczą, 
komercyjną lub 
zarobkową 

Wynajem dobowy 
dla pozostałych 
podmiotów oraz 
dla mieszkańców 
gminy na cele  
związane z 
prowadzoną 
działalnością 
gospodarczą, 
komercyjną lub 
zarobkową 

Sala widowiskowa 50,00 100,00 700,00 1.000,00 
Sala nr 6 35,00 55,00   
Sala nr 5 35,00 35,00   
Sala nr 4 35,00 35,00   
obsługa przez pracownika* 100,00    
Opłata eksploatacyjna przy 
nieodpłatnym użytkowaniu 

150,00    

 
* Koszt obsługi sali w dni wolne od pracy (soboty, niedziele i święta),w dni powszednie poza podstawowymi godzinami pracy 
instytucji oraz w przypadku pracowników dysponujących w dniu najmu prawem do dnia wolnego (urlop lub dzień wolny 
wynikający z miesięcznego planu pracy instytucji). 
 
** dotyczy jednostek gminnych organizujących uroczystości- bale, zabawy i spotkania integracyjne, imprezy okolicznościowe 
typu mikołajki., na pokrycie kosztów za energię elektryczną, wodę, gaz, ścieki oraz wywóz nieczystości (stałych i płynnych). 
 
 

Siechnice, 16.09.2022 r. 
 Anna Łepecka dyrektor Centrum Kultury w Siechnicach 

 


