
         Załącznik do protokołu nr 1/2019 
z dn. 21.03.2019r. 

 

UCHWAŁA nr 8/2019 
Rady Fundacji Aktywności Społecznej Cieszynianka 

z dnia 21.03.2019 roku. 

 

 
W sprawie: ustalenia stawek wynajmu sal w OCKiR obowiązujących od 21.03.2019 roku 

 

Zarządu Fundacji Aktywności Społecznej Cieszynianka działając na podstawie § 9 Statutu 
Fundacji oraz Rada Fundacji działając na podstawie § 7 Statutu Fundacji Aktywności 
Społecznej Cieszynianka postanawiają:  

I. Ustalić zasady odpłatności za korzystanie z pomieszczeń Osiedlowego Centrum 
Kultury i Rekreacji, ul. Z. Kossak-Szatkowskiej 6, 43-400 Cieszyn obowiązujące od 
21.03.2019 . 

  

1. Odpłatność za wynajęcie Sali zajęć i gier lub pracowni artystycznej na działalność 

kulturalną, działalność organizacji pozarządowych 

      - 12 zł/ godzina 

2. Odpłatność za wynajęcie Sali zajęć i gier lub pracowni artystycznej na szkolenia, 

spotkania nie związane z działalnością kulturalną 

      - 18 zł/ godzina 

3. Odpłatność za wynajęcie Sali widowiskowo-konferencyjnej na działalność kulturalną, 

działalność organizacji pozarządowych 

a) bez zaplecza kuchennego 

- 18 zł/ godzina 

+ rzeczywiste koszty zużycia wody, kanalizacji i energii elektrycznej 

b) z zapleczem kuchennym 

- 37 zł/ godzina 

- 430 zł/ impreza 1-2 dniowa 

+ rzeczywiste koszty zużycia wody, kanalizacji i energii elektrycznej 

4. Odpłatność za wynajęcie Sali widowiskowo-konferencyjnej na szkolenia, spotkania 

nie związane z działalnością kulturalną 

 



c) bez zaplecza kuchennego 

- 37 zł/ godzina 

+ rzeczywiste koszty zużycia wody, kanalizacji i energii elektrycznej 

d) z zapleczem kuchennym 

- 50 zł/ godzina 

- 430 zł/ impreza 1-2 dniowa 

+ rzeczywiste koszty zużycia wody, kanalizacji i energii elektrycznej 

 

5. Odpłatność za wynajęcie Sali widowiskowo-konferencyjnej na spotkania 

okolicznościowe organizowane przez pracowników Fundacji oraz pracowników i 

członków Spółdzielni Mieszkaniowej Cieszynianka   

- 18 zł/ godzina 

- 250 zł/ impreza 1-2 dniowa 

+ rzeczywiste koszty zużycia wody, kanalizacji i energii elektrycznej 

 

II.  W uzasadnionych przypadkach Prezes FAS może stosować inne stawki niż określone 

w cenniku. 

III.  Prezes FAS zastrzega sobie prawo odmowy wynajęcia jeśli charakter przedsięwzięcia 

czy rodzaj działalności pozostaje w sprzeczności z przepisami prawa lub może 

negatywnie wpływać na wizerunek Fundacji Aktywności Społecznej Cieszynianka 

oraz Osiedlowego Centrum Kultury i Rekreacji. 

IV.   Uchwała wchodzi w życie z dniem 21.03.2019, za wyjątkiem wcześniej 

zarezerwowanych pisemnie terminów wynajmu Sali, dla których obowiązują stawki 

dotychczasowe. 

 

  

 

 

 

 
 


