
Zarządzenie nr 12/2022  

Dyrektora Pińczowskiego Samorządowego  

Centrum Kultury z dnia  27.10.2022 roku  

w sprawie wprowadzenia  zmian do cennika opłat za wynajmy sal, nagłośnienia, stolików i krzeseł  
w Pińczowskim Samorządowym Centrum Kultury 

 

Na podstawie § 3 rozdział 2 Regulaminu Organizacyjnego Pińczowskiego Samorządowego 
Centrum Kultury Dyrektor zarządza co następuje: 

§ 1 

Z dniem 31.10.2022 uchyla się Zarządzenie Dyrektora Pińczowskiego Samorządowego Centrum 
Kultury nr 1/2013 z dnia 4.01.2013  z późniejszymi zmianami 

§ 2 

Od dnia 01.11.2022 wprowadza się następujący cennik za wynajem sal, nagłośnienia, stolików,  
krzeseł, podestów scenicznych, barierek ochronnych: 

I.  PSCK 
 

1. Kiermasze, pokazy reklamowe, szkolenia – 550,00 PLN (sala 13) pozostałe sale 370,00 PLN 
2. Imprezy okolicznościowe: 

-stypa – 270,00 PLN/5 godzin wynajmu 
- komunia, chrzest – 370,00 PLN/5 godzin wynajmu 
- Piwnica pod Belwederem – stypa – 250,00  PLN/ do 3 godzin wynajmu;  400,00 PLN/ 
powyżej 3 godzi wynajmu 

3. Spotkania pracownicze, eventy 
 -do 50 osób  600,00 PLN/5 godzin wynajmu 
- Piwnica pod Belwederem  500,00 PLN 

4. Inne spotkania (np. wyborcze, stowarzyszeń z terenu Gminy Pińczów): 
- sala kinowa 350,00 PLN  
- sala kominkowa – 200,00 PLN 
- sala nr 4 – 150,00 PLN 
Powyżej 5 godzin wynajmu sal na imprezy okolicznościowe i spotkania pracownicze dopłata 
za każdą rozpoczętą godzinę w wysokości – 60,00 PLN 

5. Wynajem sal na zajęcia edukacyjne edukacyjnych/artystycznych -50,00 00 – 100,00 PLN. 
 

6. Nagłośnienie z obsługą – 800,00 PLN/dobę. 
7. Sprzęt do projekcji multimedialnej  (ekran, projektor) – 500,00 PLN za dobę wypożyczenia. 
8. Podesty sceniczne  - 50,00 PLN/doba za 1 szt. 
9. Barierki ochronne – 20,00 PLN/doba za 1 szt. 
10. Stoliki – 10,00 PLN /doba za 1 szt. 
11. Krzesła – 6,00 PLN/doba za 1 szt. 

 
 
 
 
 



II. Świetlica w Kozubowie 
 
II.1 Cennik bez korzystania z kuchni 
Spotkania związkowe, rolnicze, plantatorskie, stowarzyszeń – 150, PLN  /spotkanie   
1. Imprezy okolicznościowe:  

           - stypa – 150,00 PLN  

          - komunia, chrzest – 250,00 PLN 

3. Spotkania pracownicze, eventy :  

          - do 50 osób – 150,00 PLN 

         - od 50 do 100 osób – 250,00 PLN 

4.  Przyjęcia weselne  

–  2 dni najmu ( wesele i poprawiny) - 600,00 PLN 

-   1 dzień najmu ( wesele lub poprawiny) – 400,00PLN 

5. Stoliki – 8,00 PLN /doba  za 1 szt. 

6. Krzesła – 3,00 PLN /doba za 1 szt. 

II.2 Cennik z korzystaniem  z kuchni i jej wyposażenia przygotowaniem, podgrzewaniem 
posiłków 
Spotkania związkowe, rolnicze, plantatorskie, stowarzyszeń – 150, PLN  /spotkanie   
1. Imprezy okolicznościowe:  

           - stypa – 370,00 PLN  

          - komunia, chrzest – 620,00 PLN 

3. Spotkania pracownicze, eventy :  

          - do 50 osób – 700,00 PLN 

         - od 50 do 100 osób – 1400,00 PLN 

4.  Przyjęcia weselne  

–  2 dni najmu ( wesele i poprawiny) -2000,00 PLN 

-   1 dzień najmu ( wesele lub poprawiny) – 900,00 PLN 

5. Stoliki – 8,00 PLN /doba  za 1 szt. 

6. Krzesła – 3,00 PLN /doba za 1 szt. 

Wynajmujący na własny koszt wywozi nieczystości stałe lub zabiera ze sobą. 

W szczególnych przypadkach jest możliwość negocjacji cen. 

Spotkania, zebrania organizowane przez Radę Sołecką, przedstawicieli samorządu gminnego – 

bezpłatne ( po wcześniejszym zgłoszeniu do PSCK)  

 
III.  Świetlica w Bogucicach 
 
III.1 Cennik bez korzystania z kuchni 
 

1. Spotkania stowarzyszeń – 70, PLN  /spotkanie   
2. Imprezy okolicznościowe:  



           - stypa – 100,00 PLN  

          - komunia, chrzest – 150,00 PLN 

3. Spotkania pracownicze, eventy :  

          - do 50 osób – 150,00 PLN 

         - od 50 do 100 osób – 250,00 PLN 

III.2 Cennik z korzystaniem  z kuchni i jej wyposażenia przygotowaniem, podgrzewaniem 
posiłków 
 
1. Spotkania stowarzyszeń – 150, PLN  /spotkanie   
 
2. Imprezy okolicznościowe:  

           - stypa – 1500,00 PLN  

          - komunia, chrzest – 250,00 PLN 

3. Spotkania pracownicze, eventy :  

          - do 50 osób – 400,00 PLN 

         - od 50 do 100 osób – 650,00 PLN 

Wynajmujący na własny koszt wywozi nieczystości stałe lub zabiera ze sobą. 

W szczególnych przypadkach jest możliwość negocjacji cen. 

Spotkania, zebrania organizowane przez Radę Sołecką, przedstawicieli samorządu gminnego – 

bezpłatne (po wcześniejszym zgłoszeniu do PSCK). 

IV. Pozostałe świetlice wiejskie należące do Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury: 

Szczypiec, Uników, Młodzawy Duże, Pasturka, Gacki, Zakrzów, Włochy, Zawarża 

IIV.1 Cennik bez korzystania z kuchni  

- imprezy okolicznościowe, spotkania pracownicze, eventy - 200,00 PLN/doba 

IV.2 Cennik z korzystaniem z kuchni 

 

- imprezy okolicznościowe, spotkania pracownicze, eventy - 400,00 PLN/doba 

 

Wynajmujący na własny koszt wywozi nieczystości stałe lub zabiera ze sobą. 

W szczególnych przypadkach jest możliwość negocjacji cen. 

Spotkania, zebrania organizowane przez Radę Sołecką, przedstawicieli samorządu gminnego – 

bezpłatne (po wcześniejszym zgłoszeniu do PSCK). 

Wszystkie ceny są cenami brutto 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.11.2022.  
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