
                  Zarządzenie nr 4/2010

Dyrektora ARTerii – Centrum Kultury i Promocji 
w Ornontowicach
z dnia 21.4.2010 r.

w sprawie zmiany cennika obowiązującego w ARTerii

Na podstawie:

- Uchwały nr XLIX/393/09 Rady Gminy Ornontowice z dn. 19.12.2009 r. w sprawie podziału
samorządowej instytucji kultury – Gminnego Domu Kultury i Biblioteki w Ornontowicach i
utworzenia ARTerii – Centrum Kultury i Promocji w Ornontowicach i Gminnej Biblioteki
Publicznej w Ornontowicach,
− Ustawy z dn. 25.10.1991 o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (DZ.U. Z

1997 r., nr 110, poz. 721 z późniejszymi zmianami).

Zarządzam, co następuje:

§ 1

Z  dniem  dzisiejszym  ogłaszam  jednolity  tekst  cennika  obowiązującego  w  ARTerii
w Ornontowicach, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie znosi obowiązywanie poprzednich zarządzeń w tej sprawie.

§ 3

W  szczególnych  przypadkach  Dyrektor  ARTerii  moŜe  zmienić  lub  znieść  wysokość  opłat,
szczególnie w przypadku udostępnienia Sali na potrzeby zajęć przeznaczonych dla mieszkańców, tj.
zajęć ruchowych, koncertów, spotkań itp., a takŜe ogłoszeń miejscowych organizacji społecznych,
jednostek  oświatowych  czy  Urzędu  Gminy  Ornontowice  związanych  z  realizacją  projektów,
grantów itp.

§ 4

Zarządzenie zostanie ogłoszone w sposób zwyczajowo przyjęty,  poprzez wywieszenie na tablicy
ogłoszeń.
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Załącznik nr 1 
do Zarządzenia nr 4/2010 
Dyrektora ARTerii 
z dn. 21.4.2010 r.

Cennik obowiązujący w ARTerii w Ornontowicach

1. Opłaty za naukę gry na instrumentach
• indywidualna nauka śpiewu lub gry na instrumentach – 70 zł miesięcznie,
• grupowa nauka gry na instrumentach (dwie i więcej osób) – 35 zł miesięcznie,
• lekcje tańca nowoczesnego – 10 zł na miesiąc.

W przypadku indywidualnej  nauki  śpiewu lub gry  na instrumentach,  gdy bierze w nich udział
rodzeństwo, opłata za uczestnictwo jednego z nich zostanie zmniejszona o połowę.

2. Opłaty za wynajem pomieszczeń ARTerii – ul. Zwycięstwa 26

lp. Rodzaj wynajmu Kwota odpłatno ści

1 Wynajem sali duŜej (1 dzień) 250,00 zł

2 Wynajem kuchni (1 dzień) z opcją korzystania z pieca,
kuchenek i chłodni

200,00 zł

3 Wynajem kuchni (1 dzień) w przypadku korzystania z
zewnętrznego cateringu i wykorzystania kuchni jedynie
na  potrzeby  przygotowania  do  podania  posiłków  i
napoi

100,00 zł

4 Wynajem sali małej (1 godzina) 10,00 zł

5 Zabawy taneczne, bale W zaleŜności od umowy
min. 500 zł

3. Za  energię  elektryczną  i  wodę  oraz  ścieki  będzie  pobierana  dodatkowa opłata  zgodnie
z odczytem licznika, zaś opał (węgiel) do kuchni węglowej wliczony jest w cenę wynajmu.

Stawki wynosić będą odpowiednio:

− 8,07 zł za zuŜycie 1 m3 wody (opłata obejmuje odprowadzanie ścieków 3,89 zł/kubik, woda
4,18 zł/kubik)
− 0,67 zł za kW zuŜytej energii elektrycznej

Organizacje społeczne oraz placówki oświatowe mające siedzibę na terenie gminy Ornontowice
będą  zwolnione z opłat  za wynajęcie sali  jeśli  organizowane przez nie imprezy będą  miały
związek ze statutową działalnością ARTerii.
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4. Opłaty za wynajem pomieszczeń ARTerii – ul. Bankowa 1.

lp. Rodzaj wynajmu Kwota odpłatno ści

1 Wynajem sali duŜej (1 dzień) 450,00 zł/dzień

2 Wynajem sali duŜej (2 dni i więcej) 350,00 zł/dzień

3 Wynajem kuchni (dzień imprezy, uroczystości) 150,00 zł/dzień

4 Wynajem  kuchni  (inne  dni  niŜ  dzień  imprezy,
uroczystości)

100,00 zł/dzień

5 ZuŜycie wody 4,18 zł/kubik

6 Energia elektryczna 0,67 zł/kW

7 Wywóz śmieci 50,00 zł

8 Dekoracja sufitowa Sali 100,00 zł

5. Cennik reklam w „Głosie Ornontowic”

Ostatnia strona  kolorowa

Powierzchnia Pierwsza edycja Wznowienie

Cała strona 1200 zł 1000 zł

Pół strony 600 zł 500 zł

Ćwierć strony 300 zł 250 zł

1/8 strony 150 zł 120 zł

1/16 strony 80 zł 60 zł

Wewnątrz numeru

Czarno-biała Kolorowa

powierzchnia Pierwsza
edycja Wznowienie Pierwsza

edycja Wznowienie

Cała strona 600 zł 400 zł 800 zł 600 zł
Pół strony 300 zł 200 zł 400 zł 300 zł

Ćwier ć strony 150 zł 100 zł 200 zł 150 zł
1/8 strony 80 zł 50 zł 100 zł 80 zł

1/16 strony 40 zł 30 zł 50 zł 40 zł

W  przypadku  ogłoszeń  wyborczych  (za  wyjątkiem  wyborów  samorządowych)  ceny
wyszczególnione powyŜej zostaną zwiększone stosownie o 50%.
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