ZARZĄDZENIE Nr 18/2022
Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Radomsku z dnia 08.09.2022r.
w sprawie ustalenia opłat za wynajem pomieszczeń, opłat za świadczenie usług
powiązanych z wynajmem pomieszczeń, opłat za świadczenie innych usług oraz ceny
wynajmu wyposażenia MDK
Na podstawie § 11 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 i 6 Statutu Miejskiego Domu Kultury stanowiącego
załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIX/233/12 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 28 września
2012r. w sprawie: uchwalenia i nadania statutu Miejskiemu Domowi Kultury w Radomsku
zarządzam co następuje:
§ 1.
Ustala się następujące stawki za wynajem pomieszczeń w budynku Miejskiego Domu Kultury
w Radomsku:
a. wynajęcie sali widowiskowej na jeden spektakl/koncert lub inne zdarzenie w dniach
poniedziałek – czwartek: 2.800,00 zł netto. Łączny czas wynajmu do 5 godzin. Każda
następna rozpoczęta godzina wynajęcia sali: 200,00 zł netto,
b. wynajęcie sali widowiskowej na jeden spektakl/koncert lub inne zdarzenie w dniach
piątek – niedziela : 3.200,00 zł netto. Łączny czas wynajmu do 5 godzin. Każda
następna rozpoczęta godzina wynajęcia sali: 200,00 zł netto,
c. wynajęcie: sali kameralnej, sali prób (sali tanecznej), galerii, garderoby dolnej,
garderoby górnej: 150,00 zł netto za każdą rozpoczętą godzinę wynajmu jednej sali,
d. wynajęcie terenu parkingu lub patio w wysokości:
- za powierzchnię do 10m² włącznie: 5,00 zł netto za m² za każdą rozpoczętą dobę,
- za każdy metr kwadratowy powyżej 10 m² do 50m² włącznie: 3,00 zł netto za m² za
każdą rozpoczętą dobę,
- za każdy metr kwadratowy powyżej 50m²: 2,00 zł netto za m2 za każdą rozpoczętą
dobę.
§ 2.
Ustala się następujące stawki za świadczenie usług powiązanych z wynajmem pomieszczeń:
a. Nagłośnienie jednego koncertu/spektaklu lub innego zdarzenia: załącznik nr 1,
b. Oświetlenie jednego koncertu/spektaklu lub innego zdarzenia: załącznik nr 2,
c. Usługa biletowania jednego koncertu/spektaklu lub innego zdarzenia: 300,00 zł netto,
d. Usługa plakatowania: 500,00 zł netto za każde rozpoczęte 50 sztuk plakatów,
e. Usługa polegająca na informacji (promocji) danego wydarzenia na stronie internetowej
MDK na podstawie materiałów przekazanych: 250,00 zł netto za informację o jednym
wydarzeniu.
§ 3.
1. Ustala się ceny na usługi kserograficzne świadczone przez Miejski Dom Kultury
w Radomsku:
1) Format A4 (czarno-białe) 0,40 zł. netto 1 strona,
2) Format A4 (kolor) 3,00 zł. netto 1 strona,
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3) Format A3 (czarno-białe) 0,80 zł. netto 1 strona,
4) Format A3 (kolor) 4,00 zł. netto 1 strona.
2. Ustala się ceny usług reklamowych świadczonych na telebimie zainstalowanym na
elewacji frontowej Miejskiego Domu Kultury:
1) sporządzenie planszy reklamowej: 200,00 zł netto,
2) emisja 15 sekundowego spotu reklamowego wyświetlanego co 5 min w godzinach
od 5.00 do 23.00 - 200,00zł netto za 7 dni emisji
3. Ceny usług określone w § 2 mają również zastosowanie do samoistnego świadczenia
danej usługi bez zawarcia umowy najmu.
4. Ustala się opłatę za zniszczenia lub zagubienie numerka do szatni w wysokości
30,00 zł.

§ 4.
Ustala się ceny wynajmu wyposażenia Miejskiego Domu Kultury w Radomsku:
1. Fortepian – 500,00 zł netto udostępniony na miejscu na imprezę odbywającą się w
MDK,
2. Pianino cyfrowe – 200,00 zł netto udostępnione na miejscu na imprezę odbywającą się
w MDK,
3. Podesty – 50 zł netto / 1 szt. / każda rozpoczęta doba,
§ 5.
Do cen wskazanych w §1, §2, §3 ust.1 - 4, § 4 zostanie doliczony podatek VAT według
obowiązujących przepisów.
§ 6.
W przypadku najmu pomieszczeń przez pracowników Miejskiego Domu Kultury w Radomsku,
stawka może być obniżona do 80% w stosunku do ustalonych cen opłat. Decyzję o przyznaniu
i wysokości obniżki podejmuje każdorazowo Dyrektor Miejskiego Domu Kultury na
umotywowany wniosek pracownika.
§ 7.
1.W uzasadnionych wypadkach Dyrektor Miejskiego Domu Kultury może odstąpić od
stosowania
stawek
przyjętych w zarządzeniu i ustalić stawkę indywidualną po
przeprowadzeniu negocjacji z zachowaniem zasady dbałości o dobro finansów Miejskiego
Domu Kultury. Dyrektor Miejskiego Domu Kultury w przypadku wynajmu okazjonalnego, ni
mającego charakteru cyklicznego wynajmowania powierzchni, może wyrazić zgodę na
wynajęcie innych powierzchni niż określone w § 1 ustalając stawkę indywidualnie
z zachowaniem zasady dbania o dobro finansów Miejskiego Domu Kultury.
2. Dla Najemców sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w Radomsku przy czynszu
najmu wynoszącym co najmniej 2.800,00 zł netto stosuje się rabat 25% na cenę emisji spotu
reklamowego oraz sporządzenie planszy reklamowej.
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3. Miejski Dom Kultury zastrzega możliwość odmowy emisji spotu reklamowego
w przypadku gdy jego treść w ocenie MDK narusza dobre obyczaje lub jest tożsamy z
działaniami statutowymi MDK.
§ 8.
Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi administracyjno-gospodarczemu, oraz
głównemu księgowemu.

§ 9.
Tracą moc zarządzenia:
1)
Nr 22/2021 z dnia 16.11.2021r w sprawie ustalenia opłat za wynajem pomieszczeń,
opłat za świadczenie usług powiązanych z wynajmem pomieszczeń, opłat za świadczenie
innych usług oraz ceny wynajmu wyposażenia MDK,
§ 10.
Dla umów zawartych lub co do których wynegocjowano wszystkie istotne elementy umowy
obowiązują stawki określone w zarządzeniach wskazanych w § 9 niniejszego zarządzenia.
§11.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR
MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W RADOMSKU
mgr KRZYSZTOF ZYGMA
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Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 18/2022
Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Radomsku
z dnia 08.09.2022r.

1.Nagłośnienie (sprzęt wraz z obsługą)- 500,00 zł netto:
- mikrofony w ilości do 2 sztuk
- system nagłaśniający na wzmacniaczach CROWN i kolumnach JBL MRX525
- odsłuchy JBL (aktywne lub pasywne) 2 sztuki
- mikser cyfrowy MIDAS M32 lub Behringer X32 Producer
- niezbędne okablowanie i statywy
2.Nagłośnienie (sprzęt wraz z obsługą) - 650,00 zł netto:
- mikrofony w ilości od 3 do 10 sztuk
- system nagłaśniający na wzmacniaczach CROWN i kolumnach JBL MRX525
- odsłuchy JBL (aktywne lub pasywne) 4 sztuki
- mikser cyfrowy MIDAS M32 lub Behringer X32 Producer
- niezbędne okablowanie i statywy
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Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 18/2022
Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Radomsku
z dnia 8.09.2022r.

e.a.i.1.

1.Oświetlenie (sprzęt wraz z obsługą) - 500,00 zł netto
- oświetlenie stałe (Spotlight PC 10, PC 20, spot 750W) zamontowane na sali
widowiskowej

e.a.i.2.

2. Oświetlenie (sprzęt wraz z obsługą) – 1.500,00 zł netto
- programowanie
- oświetlenie stałe (Spotlight PC 10, PC 20, spot 750W) zamontowane na sali
widowiskowej
- urządzenia inteligentne typu głowa, wash
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