
Załącznik nr 2 
do Zarządzenia Nr 2/2014 

Dyrektora Centrum Kultury 
w Czarnym Borze

CENNIK WYNAJMU POMIESZCZEŃ ORAZ WYPOSAŻENIA CENTRUM KULTURY 

W CZARNYM BORZE

I. Wynajem Sali Widowiskowej w CK w Witkowie – stawki obowiązujące dla osób zameldowanych

na terenie gminy Czarny Bór:

1. Wynajem sali z zapleczem kuchennym na wesela (do 2 dni)- 500 zł brutto( w tym podatek VAT 23%)

Wynajem sali z zapleczem kuchennym na uroczystości rodzinne (komunie,stypy itp) – 200 zł brutto( w

tym podatek VAT 23% ).

3. Wynajem sali bez zaplecza kuchennego na uroczystości rodzinne( komunie, stypy itp)  - 150 zł brutto.

4. Wynajem sali na konferencje i spotkania biznesowe z zapleczem kuchennym – 61,50 zł/ h brutto( w

tym podatek VAT 23% ).

5. Wynajem sali na konferencje i spotkania biznesowe bez zaplecza kuchennego  - 49,20 zł/h brutto( w

tym podatek VAT 23%).

W powyższych cenach mieści się wynajem sali z wyposażeniem podstawowym: sala, krzesła, stoliki,

przy  zapleczu kuchennym dodatkowo dostęp do  kuchni  oraz  naczynia  (zestaw podstawowy).  Za

dodatkową opłatą dostępne są:

-obrusy - 7,38 zł/szt ( w tym podatek VAT 23% ).

- eleganckie pokrowce na krzesło - 4,92 zł/szt ( w tym podatek VAT 23% ).

Koszt sprzątania po imprezie:

Sala bankietowa: 150 zł

Kuchnia: 200 zł

Do cen należy doliczyć opłaty za media według wskazań liczników:

Woda  – 5,19 zł brutto za 1m3

Ścieki – 8,66 zł brutto za 1m3

Koszt energii elektrycznej: 0,4334 zł brutto za 1 kWh

(ceny naliczane według stawek obowiązujących na dzień 1 stycznia 2014r.)

II.  Wynajem  Sali  Widowiskowej  w  CK  w  Witkowie  –  stawki  obowiązujące  dla  osób  nie

zameldowanych na terenie gminy Czarny Bór
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1. Wynajem sali z zapleczem kuchennym na wesela(do 2 dni) -  800 zł brutto( w tym podatek VAT 23%)

2. Wynajem sali z zapleczem kuchennym na uroczystości rodzinne( komunie, stypy itp) - 400 zł brutto

( w tym podatek VAT 23% ).

3. Wynajem sali bez zaplecza kuchennego na uroczystości rodzinne( komunie, stypy itp)- 250 zł.brutto.

4. Wynajem sali na konferencje i spotkania biznesowe bez zaplecza kuchennego  - 61,50 zł/h brutto ( w

tym podatek VAT 23% ).

5. Wynajem sali na konferencje i spotkania biznesowe z zapleczem kuchennym - 73,80 zł/h brutto ( w

tym podatek VAT 23%).

W powyższych cenach mieści się wynajem sali z wyposażeniem podstawowym: sala, krzesła, stoliki,

przy  zapleczu kuchennym dodatkowo dostęp do  kuchni  oraz  naczynia  (zestaw podstawowy).  Za

dodatkową opłatą dostępne są:

-obrusy - 7,38 zł/szt ( w tym podatek VAT 23% ).

- eleganckie pokrowce na krzesło - 4,92 zł/szt ( w tym podatek VAT 23% ).

Koszt sprzątania po imprezie:

Sala bankietowa: 150 zł

Kuchnia: 250 zł

Do cen należy doliczyć opłaty za media według wskazań liczników:

Woda  – 5,19 zł brutto za 1m3

Ścieki – 8,66 zł brutto za 1m3

Koszt energii elektrycznej: 0,4334 zł brutto za 1 kWh

(ceny naliczane według stawek obowiązujących na dzień 1 stycznia 2014r.)

III. Wynajem sali konferencyjnej lub widowiskowej w Centrum Kultury w Czarnym Borze

Wynajem sali  na szkolenia, konferencje, warsztaty itp. – 61,50/h brutto ( w tym podatek VAT 23% )

IV. Wynajem sali widowiskowej w Witkowie lub sali konferencyjnej w Czarnym Borze na szkolenia,

konferencje,  warsztaty  itp. w  cenie 6,15 zł brutto  obowiązuje  dla  następujących  jednostek  i

podmiotów:

1) Dzieci i młodzieży z terenu gminy Czarny Bór w ramach zajęć prowadzonych przez instruktorów z

ramienia CK, bądź nauczycieli z Gminnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
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2) Zebrania  wiejskie zgodnie ze statutem sołectw

3) Organizacje NGO w ramach prowadzonej działalności statutowej

4) Członkowie OSP z Gminy w ramach organizacji zebrań statutowych

5) Członkowie Klubu Seniora w ramach prowadzonej działalności statutowej

6) Mieszkańcy Gminy Czarny Bór w ramach zorganizowanych inicjatyw lokalnych

V. Cennik wypożyczenia wyposażenia CK

1. Namiot Pawilon 6x12 biało-zielony – 196,80 zł (w tym podatek VAT 23%)
2. Warnik na wodę – 61,50 zł/ szt. (w tym podatek VAT 23%)
3. Warnik na zupę – 49,20 zł/ szt. (w tym podatek VAT 23%)
4. Naczynia:

Zestaw podstawowy – 1,48 zł / os ( w tym podatek VAT 23% )

talerz  płaski,  talerz  głęboki,  talerz  deserowy,  bulionówka,  filiżanka,  szklanka,  kieliszki  do wódki,  kpl.

sztućców. Do zestawu podstawowego można dowolnie dobrać ( w cenie) pozostałe naczynia kuchenne

takie  jak  salaterki,  dzbanki,  patery  na  ciasto,  dzbanki  na  mleko,  sosjerki,  serwetniki,  tace  kelnerskie;

półmiski owalne itp.

Zestaw kawowy - 0,99 zł /  os  (  w tym podatek VAT 23% ):  filiżanka,  talerzyk  deserowy,  mleczniki,

cukierniczka, łyżeczka, serwetniki, patery na ciasto


	4. Naczynia:

