
Zarządzenie Nr 3/2020 

Dyrektora Oleśnickiej Biblioteki Publicznej im. Mikołaja Reja  

z dnia  

W sprawie wysokości opłat za wynajem pomieszczeń w Oleśnickiej Bibliotece Publicznej im. 

Mikołaja Reja  

 

Na podstawie § 8 ust.1 Statutu Oleśnickiej Biblioteki Publicznej im. Mikołaja Reja nadanego uchwałą 

NR VII/71/2019Rady Miasta Oleśnicy z dnia 25 kwietnia 2019 r. ( Dz.Urz.Woj.Dolno.poz.3113 ) 

 

§1 

Zarządzam wprowadzenie opłat dotyczących pomieszczeń w Oleśnickiej Bibliotece Publicznej im. 

Mikołaja Reja wg cennika poniżej :  

 

I. Budynek Oleśnickiej Biblioteki Publicznej im. Mikołaja Reja, ul. Mikołaja Reja 10  

1. Sala Konferencyjna na parterze na 180 osób na Sali jest dostępny komputer, projektor, ekran, 2 

mikrofony bezprzewodowe. 

a. Sala konferencyjna 2 godziny w dni robocze      250,00 zł brutto  

b. Następne godziny                                                                      60,00 zł brutto/ godzina  

c. Cały dzień (w godz. 8.00 – 20.00)                                        800,00 zł brutto  

d. Niepubliczne placówki oświatowe do 3 godzin                    100,00 zł brutto 

Następne godziny                                                                     25,00 zł brutto / godzina 

2. Sala Klub seniora parter (pojemność około 40 osób) na Sali znajdują się tylko stoły i krzesła 

 

a. Do 2 godzin w dni robocze                        70,00 zł brutto następne godziny  

b. następne godziny                                                                       30,00 zł brutto/godzina 

c. cały dzień (8.00 – 20.00)                                                        400,00 zł brutto  

 

3. Sala Konferencyjna II p. (pojemność 10 osób) na Sali znajdują się tylko stoły i krzesła  

 

a. Do 2 godzin w dni robocze                                                       45,00 zł brutto 

b. Następne godziny                                                                      15,00 zł brutto  

c. Cały dzień (8.00 – 20.00)                                                      150,00 zł brutto  

 

§2 

W dni wolne od pracy kwota za w/w godziny w §1 zwiększa się o 50 %.  

§3 

Dyrektor Oleśnickiej Biblioteki Publicznej im. Mikołaja Reja może ustalić stawkę godzinową 

indywidulanie. 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1.02.2020 r. 

Traci moc Zarządzenie nr 3/2019 Dyrektora Oleśnickiej Biblioteki Publicznej im. Mikołaja Reja z dnia 

01 lipca 2019 r w sprawie wysokości opłat za wynajem pomieszczeń w Oleśnickiej biblioteki Publicznej  

im. Mikołaja Reja  

 


