
 
 

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 8/2021 

Dyrektora Gminnego Centrum Kultury 

 i Biblioteki im. Klary Prillowej w Kcyni  

z dnia 6 października 2021r. 

 

 

CENNIK 

WYNAJMU SALI 

GMINNEGO CENTRUM KULTURY IBIBLIOTEKI 

IM. KLARY PRILLOWEJ 

W KCYNI 

 

 

 

 

I. SALA  WYSTAWOWA/KAMERALNA  ( za każdy rozpoczętą godzinę ): 

1. Pierwsza godzina 100,oo zł. 

2. Każda kolejna  rozpoczęta godzina po 70,oo zł. 

 

II. Użytkowanie sprzętu RTV, komputerowego ( kwota doliczana jest do ogólnej faktury 

za wynajem Sali) 

1. Ogólna stawka za użytkowanie wynosi 40,00 zł. 

 

III. Długoterminowy najem sal  (minimum 1 miesiąc) wymaga sporządzenia 

indywidualnej umowy określającej  termin obowiązywania z ustaleniem   stawki  

miesięcznej w zależności od ilości użytkowanych dni. Tu ustanawia się opłatę            

za 1 dzień w wysokości 75,00 zł. 

 

IV. Wynajem Sali na przyjęcia weselne i  rodzinne 300,00 zł. za dobę ( w kwocie 

wliczone są: prąd, woda, gaz, wywóz nieczystości komunalnych, sanitariaty). 

 

V. Nie pobiera się opłaty za wynajem sal od instytucji współpracujących z Gminnym 

Centrum Kultury i Biblioteki im. Klary Prillowej w Kcyni z terenu Gminy Kcynia w 

ramach prowadzonej działalności kulturalno – oświatowej. 

 

VI. Podane kwoty są kwotami brutto. 

 

 

 



 

 

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 8/2021 

Dyrektora Gminnego Centrum Kultury 

 i Biblioteki im. Klary Prillowej w Kcyni  

z dnia 6 października 2021r. 

 

PROTOKÓŁ 

PRZEKAZANIA I ODBIORU KLUCZY 

DO POMIESZCZEN  GCKIB W KCYN 

 

Pan/Pani…………………………………………………………………………………………...(najemca) 

zam…………………………………………………………………………………………………………………. 

Telefon kontaktowy…………………………………………………………………………………………… 

W dniu ………………………………………… otrzymał ............................ komplet  kluczy  

Od pracownika ……………………………………………..............GCKiB w Kcyni (właściciel) 

do pomieszczeń Gminnego Centrum Kultury w Kcyni: 

1. Drzwi wejściowe……………………………………………………… szt. 

2. Drzwi do pomieszczenia kuchennego……………………………szt.  

3. Drzwi do pomieszczeń piwnicznych……………………………….szt. 

 
Najemca zapewnia, że nie będzie udostępniał pomieszczeń osobom trzecim                      

i pomieszczenia przekaże w takim stanie, jak w dniu odbioru kluczy.  
W przypadku wynikłej szkody najemca uiszcza opłatę za wyrządzoną szkodę                  

po uzgodnieniu z dyrekcją GCKiB w Kcyni. 
 W przypadku jakiejkolwiek awarii w dniu wynajmu można kontaktować się                     
z pracownikiem GCKiB w Kcyni ………………………………………………………………………… 
Właściciel – GMINNE CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKI W KCYNI oświadcza, 
że nieruchomość jest ubezpieczona od zdarzeń losowych. 
 

Uwagi dotyczące wyposażenia lokalu : 

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 



 
................................................                ................................................... 
  czytelny podpis najemcy                              czytelni podpis pracownika GCKiB 

 
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 8/2021 

Dyrektora Gminnego Centrum Kultury 

 i Biblioteki im. Klary Prillowej w Kcyni  

z dnia 6 października 2021r. 

 
 

Kcynia, dnia ………………………………… 
 
 

      
 
 

PROTOKÓŁ ODBIORU KLUCZY 
 
 
 

 
W dniu .................................................................................. otrzymałem/-am 
zwrot kluczy i stwierdzam, że pomieszczenia GCKiB w Kcyni przekazano w stanie 
takim, jak w dniu przekazania kluczy. 
 
 

 
 

 
................................................                   ................................................... 
  czytelny podpis najemcy                              czytelni podpis pracownika GCKiB 

 

 


