
 

Uchwała  Nr XLVII /493/22 

Rady Miejskiej w Dziwnowie 

z dnia 15 czerwca 2022 r.  

 

w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z pomieszczeń i urządzeń  

gminnego obiektu użyteczności publicznej – Domu Kultury w Dziwnowie 

 

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005 i 1079) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 

ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 2021 r. poz. 679), Rada 

Miejska w Dziwnowie uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 1. Ustala się ceny i opłaty za korzystanie z pomieszczeń i urządzeń Domu Kultury w 

Dziwnowie, w wysokości określonej w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 

                   

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Sportu i Kultury        

w Dziwnowie. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. 

 

 

 

Przewodnicząca Rady 

Ewa Trzebińska-Brzezińska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 1  

do uchwały Nr XLVII/493/22  

Rady Miejskiej w Dziwnowie 

z dnia  15 czerwca 2022 r.  

 

Wykaz obowiązujących cen brutto 

od dnia 1 lipca 2022 r. 

 

 

Wynajem pomieszczeń: Cena brutto (zł) 

a) Sala konferencyjna 

- konferencje, wykłady, zajęcia szkoleniowe, kursy, warsztaty 

(w cenie: stoły, krzesła, przenośny zestaw audio, mikrofon, rzutnik  

+ ekran) 

130 zł / godzinę 

b) Sala widowiskowa ze sceną 

- z pełnym wyposażeniem sali (30 stołów, 150 krzeseł,  

nagłośnienie, oświetlenie, obsługa techniczna, garderoba, kuchnia, 

pomieszczenie na zmagazynowanie sprzętu i produktów) 

1000 zł / godzinę 

- pusta (bez nagłośnienia, oświetlenia, obsługi technicznej,                  

z przenośnym zestawem audio) 

500 zł / godzinę 

- konferencje, wykłady, zajęcia szkoleniowe, kursy, warsztaty 

(w cenie: stoły, krzesła, przenośny zestaw audio, mikrofon, rzutnik  

+ ekran) 

130 zł / godzinę 

c) Hol 50 zł / doba 

d) Plac  1000 zł / doba 

e) Udostępnienie ogrodzenia pod baner reklamowy 25 zł / m2 

 

 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Burmistrz Dziwnowa może zwolnić z opłat         

za korzystanie z pomieszczeń Domu Kultury w Dziwnowie. 

 

Dopuszcza się również stosowanie stawek wyższych indywidualnie uzgadnianych                  

w poszczególnych umowach. 


