
Zarządzenie nr 17/2022
Dyrektora Rejonowej Biblioteki Publicznej w Szubinie

z dnia 12.09.2022r.

W sprawie: cennika wynajmu sali Rejonowej  Biblioteki Publicznej w Szubinie.
Na podstawie : Art. 28 p.2 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dn 25

października  1991r.  (Dz.  U.  Nr  114  poz.493  z  p.  zm.)  oraz  Statutu  Rejonowej  Biblioteki  Publicznej  w
Szubinie.

Zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustanowić cennik wynajmu sali w Rejonowej Bibliotece Publicznej w Szubinie 
1. Cennik stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Traci moc Zarządzenie nr 20/2021 z 19 października 2021r.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 października 2022r.

Załącznik nr 1 do Zarz. nr 17/2022

Cennika stawek na wynajem sal
w Rejonowej Bibliotece Publicznej w Szubinie

1. Sala o pow. 80 m2 - 120 miejsc, na piętrze biblioteki, z możliwością zaciemnienia sali
 -cena za 1 godzinę wynajmu 240,00 zł.

2. Sala wymieniona w pkt 1 z udostępnieniem urządzeń multimedialnych: rzutnik, ekran, komputer,
za 1 godzinę wynajmu  300,00 zł.
3. Pokoje na parterze oraz na piętrze o pow. po 20m2 – 20 miejsc – cena za godzinę 100,00 zł
4. Oddział dla dzieci i młodzieży 80 m2 - 80 miejsc, na parterze biblioteki, z możliwością zaciemnienia

sali -cena za 1 godzinę wynajmu 160,00 zł.
5. Ogłoszenie na stronie internetowej RBP w Szubinie wydarzenia, imprezy, szkolenia, spotkania - na

zlecenie wynajmującego – 50 zł ( umieszczamy na 7 do 14 dni)
6. Wynajem długookresowy, minimum trzy miesiące, nie rzadziej niż raz w tygodniu, w celu realizacji

zajęć odpłatnych, dla mieszkańców Szubina  – 160 zł miesięcznie.
7. W przypadku wynajmu całego budynku biblioteki stawka będzie negocjowana z Dyrektorem RBP

w Szubinie, w porozumieniu z Główną Księgową.
8. Wynajem  sal  dla  instytucji  non-profit  i  dla  innych  podmiotów,  organizacji  i  osób  fizycznych

prowadzących działalność edukacyjną i  kulturalną z wyłączeniem organizacji  i  partii  politycznych
nieodpłatnie 0% ustalonej stawki.

9. O zmianie wysokości opłaty zawartej w cenniku decyduje Dyrektor RBP w Szubinie.
10. Wynajmujący ma prawo odmówić najmu sali bez podania przyczyn.
11. Cennik obowiązuje od 1października 2022r. 

                                                                              


