
ZARZĄDZENIE Nr 13/13 

Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Postominie 

z dnia 2 wrze śnia 2013 roku 

 

w sprawie zasad korzystania z terenu i pomieszcze ń  

Centrum Kultury i Sportu w Postominie 

 
Na podstawie § 10 ust. 1 pkt 2 załącznika Nr 1 do uchwały  

Nr XXXV/367/09 Rady Gminy Postomino z dnia 25 września 2009 r. w sprawie 
utworzenia Centrum Kultury i Sportu w Postominie i nadania statutu  
(Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 78, poz. 2055), zarządzenia Nr 281/2009 Wójta Gminy 
Postomino z dnia 30 grudnia 2009 r. oraz § 2 umowy użyczenia  
Nr 72243-2/1/2010 z dnia 01 stycznia 2010 r. zawartej między Gminą Postomino a 
Centrum Kultury i Sportu w Postominie zarządzam, co następuje: 
 
§ 1. 1. Centrum Kultury i Sportu w Postominie, zwane dalej Centrum, jest 

miejscem spotkań, organizacji zajęć, imprez i uroczystości na rzecz środowiska 
lokalnego Gminy Postomino. 

         2. Budynek i otoczenie Centrum jest miejscem realizacji zadań Gminy Postomino oraz 
Centrum, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

§ 2.  Nieodpłatnie z terenu i pomieszczeń Centrum mogą korzystać 
mieszkańcy, a także organizacje i stowarzyszenia lokalne w ramach 
zorganizowanych inicjatyw społecznych tj. zebrania wiejskie, imprezy 
kulturalne i sportowo-rekreacyjne, nieodpłatne szkolenia, które skierowane 
są do społeczności lokalnej i nie generują zysku dla osób fizycznych i 
prawnych lub innych podmiotów. 

       2. Każdorazowo na zajęcie terenu lub pomieszczeń Centrum zgodę wydaje 
dyrektor. 

§ 3. 1. Odpłatnie udostępnia się teren i pomieszczenia Centrum osobom 
fizycznym i prawnym, firmom i innym podmiotom na zorganizowanie 
imprez i uroczystości (wesela, komunie, stypy itp.) oraz przedsięwzięć 
komercyjnych (szkolenia, pokazy itp.) na podstawie wniosku złożonego 
przez zainteresowanego, którego wzór określa załącznik Nr 1 do 
zarządzenia i wniesieniu stosownej opłaty. 

2. Wysokość opłat wnoszonych przez wynajmujących określona została  
w załączniku Nr 2 do zarządzenia. 

3. Opłata, o której mowa w ust. 1 zawiera opłatę za wynajęcie pomieszczeń  
i media (energia elektryczna, woda, ścieki, śmieci). 

4. Opłatę wnosi się na zasadach określanych każdorazowo przez dyrektora 
Centrum. 

§ 4. Specjalista Centrum prowadzi terminarz wynajęć pomieszczeń i terenu 
Centrum. 

§ 5. Wykonanie zarządzenie powierza się Głównemu Księgowemu  
i Specjaliście ds. kultury Centrum. 

§ 6. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty. 
§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą  

od dnia 2 września 2013 r. 



Załącznik Nr 1 
do Zarządzenia nr 13/13 

Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Postominie 
z dnia 02 wrze śnia 2013 roku 

 
 

………………………………      ………………… 
imię i nazwisko/nazwa                      miejscowość, data 
 
……………………………… 
adres 
 
……………………………… 
 
……………………………… 
tel. kontaktowy 
 
        Dyrektor 
        Centrum Kultury i Sportu 
        w Postominie 
 

WNIOSEK 
 
 Wnoszę o wynajęcie sali nr ……… / terenu Centrum Kultury i Sportu  
 
w Postominie, 76-113 Postomino 97 w dniach od ……………………… do  
 
……………………… od godz. ……………………… do godz. ………………………  
 
w celu zorganizowania  
 
………………………………………………………………………………..…………..  
 
…………………………………………………………………………………..…........... 
 
.............................................................................................................................. 
 
 Jednocześnie oświadczam, iż: 
1) w w/w czasie odpowiadam za ład i porządek w Centrum oraz na terenie do 

niego przyległym, 
2) jestem materialnie odpowiedzialny/-a za powierzone mi pomieszczenia oraz 

znajdujące się w nim urządzenia i wyposażenie a w przypadku powstania 
zniszczeń lub strat zobowiązuję się je usunąć lub zwrócić koszt napraw i strat 
w całości, 

3) zwrócę pomieszczenia i urządzenia oraz wyposażenie w stanie 
nienaruszonym, uprzątnięte i przywrócone do stanu pierwotnego, 

4) wniosę odpłatność w wysokości ……………… zł na konto Centrum Kultury  
i Sportu w Postominie o nr 15 9315 0004 0022 3861 2000 0010 lub dokonam 
wpłaty osobiście, w siedzibie Centrum. 

 
 
 

………………………………… 
                                                                                   podpis/pieczęć wnioskodawcy 
 



Załącznik Nr 2 
do Zarządzenia nr 13/13 

Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Postominie 
z dnia 02 wrze śnia 2013 roku 

 
 
 

WYSOKOŚĆ OPŁAT WNOSZONYCH PRZEZ WYNAJMUJ ĄCYCH 
 

L.p.  Wyszczególnienie 

Opłata  
za 1 dobę  
wynaj ęcia  

(w zł 
brutto) 

Opłata  
za 1 godz. 
wynaj ęcia  

(w zł brutto) 

PARTER Centrum Kultury i Sportu w Postominie 
1 sala nr 1 85,00 30,00 
2 sala nr 2 85,00 30,00 

3 parter – sala nr 1 i 2, zaplecze 
gospodarcze 

150,00 60,00 

I PIĘTRO Centrum Kultury i Sportu w Postominie 
1 sala nr 1 60,00 20,00 
2 sala nr 2 (komputerowa) 90,00 40,00 
3 sala nr 3 70,00 20,00 
4 I piętro – sala nr 1, 2 i 3 100,00 30,00 

II PIĘTRO Centrum Kultury i Sportu w Postominie 
1 minigaleria 60,00 20,00 

TEREN REKREACYJNY Centrum Kultury i Sportu w Postom inie 
1 teren rekreacyjny i parking 100,00 30,00 

 
 


