
Zarządzenie nr 20 
Dyrektora Miejskiego Ośrodka  Kultury i Sztuki w Oleśnicy,  

z dnia 29 czerwca 2022r.  
w sprawie wysokości opłat za najem obiektów zarządzanych przez MOKIS 

 

§1 

Na postawie art. 17 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 

(tj.: Dz. U. z 2020 r. poz. 194, ze zm.) zarządzam wprowadzenie opłat za najem obiektów zarządzanych przez Miejski 

Ośrodek  Kultury i Sztuki w Oleśnicy według poniższego cennika: 

I.Sala widowiskowo-kinowa, ul. Kochanowskiego 4: 

1. Sala widowiskowa : 

1) najem na organizację imprez biletowanych,  zebrań, szkoleń: 

a) w dni robocze                   428,00 zł netto/godzinę, 

b) najem w dni wolne od pracy                473,00 zł netto/godzinę, 

2) najem na prezentacje przedszkoli i szkół wraz z podstawowym nagłośnieniem:             

a) w dni robocze         256,00 zł netto/godzinę, 

b) najem w dni wolne od pracy       300,00 zł netto/godzinę,  

2. Sala muzyczna: 

1) najem w dni robocze                      45,00 zł netto/godzinę,  

2) najem w dni wolne od pracy                 64,00 zł netto/godzinę,  

3. najem holu na wystawy                                           26,00 zł netto/godzinę, 

4. najem holu na zabawy, imprezy  itp.                    128,00 zł netto/godzinę, 

 

II.Budynek konferencyjny, ul. Brzozowej 12b: 

1. Sala konferencyjna (pojemność około 30 osób): 

a. najem w dni robocze                 54,00 zł netto/godzinę, 

b. najem  w dni wolne od pracy              64,00 zł netto/godzinę.  

 
 

§2 

1. W przypadku wynajęcia obiektów MOKIS na inne niż wymienione powyżej cele, cena jest naliczana              w 

zależności od  wielkości i charakteru imprezy a stawka najmu ustalana jest indywidualnie z Dyrektorem 

MOKIS. 

2. Najem nagłośnienia oraz oświetlenia do  wydarzenia, o którym mowa w §1 ust. I pkt 1 ppkt 1 kalkulowany jest 

indywidualnie wraz z obsługą realizatora w zależności od rideru.  

3. W skład podstawowego  nagłośnienia o którym mowa w §1 ust. I pkt 1 ppkt 2 wchodzą:  2 mikrofony kablowe, 

2 głośniki średnio-tonowe, dwa sub-basowe, 2 odsłuchy wraz z obsługą akustyka.  

4. Zgłoszenie chęci najmu ww. obiektów następuje na formularzu najmu, które stanowią odpowiednio załącznik 

nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.  

 

§3 

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2022r.. 

2. Traci moc zarządzenie wewnętrzne nr 1 z dnia 2 stycznia 2020r. 

3. Załączniki – formularze najmu. 

 

 


