
ZARZĄDZENIE NR 9/2021
Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Zawoni

z dnia 05.07.2021 r.
W sprawie: zasad wynajmu i wysokości opłat za wynajem pomieszczeń i sal wraz z wyposażeniem

w świetlicach wiejskich oraz Centrum Inicjatyw Lokalnych na terenie Gminy Zawonia.

Na podstawie art. 27 ust.1 ustawy z dnia 25.10.1991 o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z późn. 
zmian. ( Dz.U. z 9 stycznia 2020 r., poz.194), a także na podstawie Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Zawoni nada-
nego uchwałą Rady Gminy Zawonia nr. IX/63/2015 z dnia 22 lipca 2015r. oraz uchwałą nr. VI/37/2019 z dnia 
6 marca 2019r.
zarządzam co następuje:

§ 1.

Określam zasady wynajmowania pomieszczeń w świetlicach wiejskich oraz CIL w Gminie Zawonia, prowadzonych przez
Gminny Ośrodek Kultury w Zawoni.

§ 2.

Traci moc Zarządzenie Nr 5/2020 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Zawoni z dnia 16.03 2020r.w sprawie
zasady wynajmowania pomieszczeń w świetlicach wiejskich oraz CIL w Gminie Zawonia, prowadzonych przez

Gminny Ośrodek Kultury w Zawoni.

§ 3.
Gminny Ośrodek Kultury w Zawoni wynajmując pomieszczenia wraz z wyposażeniem nie odpowiada za działania pro-
wadzone przez Najemcę w czasie trwania najmu. Odpowiedzialność za działania w wynajmowanych pomieszczeniach 
ponosi Najemca.

§ 4.
  Pomieszczenia w świetlicy wiejskiej oraz w CIL wraz z wyposażeniem można wynająć podpisując stosowną umowę  
   w biurze Gminnego Ośrodka Kultury w Zawoni.

§ 5.
 Ustalam wysokość opłat osobom fizycznym i prawnym  za wynajem pomieszczeń i wyposażenia w świetlicach wiej-
skich oraz w CIL prowadzonych przez Gminny Ośrodek Kultury w Zawoni.
 Wysokość opłat za wynajem określa zał. Nr 1. do niniejszego zarządzenia.

§ 6.
 Termin wynajmu pomieszczeń w świetlicach wiejskich oraz w CIL należy odpowiednio wcześniej zarezerwować
 u osoby odpowiedzialnej za obiekt.
   W przypadku rezygnacji z umowy najmu przez najemcę na 14 dni przed planowanym przedsięwzięciem 
najemca jest zobligowany do uiszczenia opłaty w wysokości 300 zł. Opłata w całości zostaje przeznaczona na 
statutowe cele GOK w Zawoni.  

§ 7.
Najemca jest zobowiązany do wpłacania co najmniej 1 dni przed datą rozpoczęcia najmu należności za wynajem 
pomieszczeń. Wpłaty można uiszczać w kasie GOK lub dokonać przelewu na konto Gminnego Ośrodka Kultury 
w Zawoni /Bank Spółdzielczy Trzebnica, nr konta: 
14 95910004 2001 0000 2222 0001

§ 8.
Najemca uiszcza kaucję na poczet ewentualnych zniszczeń osobie odpowiedzialnej za wynajem pomieszczeń, 
sprzętu i wyposażenia w dniu przekazania lokalu Najemcy. Wysokość kaucji określa zał. Nr 1 do niniejszego 
zarządzenia. Kaucja podlega zwrotowi po zakończeniu najmu w całości lub w części, jeśli zaistniała konieczność 
potrącenia należności za ewentualne straty w wyposażeniu. Stratą przewyższającą wartość kaucji obciążony 
zostanie Najemca.

§ 9.
Udostępnia się nieodpłatnie lokale na terenie Gminy Zawonia w celu wykonywania zadań własnych i statutowych :
Urzędowi Gminy Zawonia, Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Radom Sołeckim, oraz jednostkom ochotniczej straży 
pożarnej działającym na terenie Gminy Zawonia. 

§ 10.
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Zawoni, może obniżyć koszt wynajęcia pomieszczeń na podstawie 
pisemnego uzasadnienia osoby wnioskującej o wynajem.

§ 11.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 05.07.2021r.


