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ZARZĄDZENIE 2/2021 

DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY 

„PROMYK” 

z dnia 4 stycznia 2021 roku 

 

w sprawie jednorazowej zmiany opłaty w styczniu 2021 roku za zajęcia indywidualnej nauki 

gry na gitarze, klawiszach oraz akordeonie 

 

Na podstawie art. 13 pkt 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu  

i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r., poz. 194) oraz §5 Statutu Gminnego 

Ośrodka Kultury „Promyk” będącego załącznikiem Uchwały Rady Gminy Wilkowice 

IV/23/2015 z dnia 28 stycznia 2015 r. 

 

§ 1 

1. W związku z ponownym rozpoczęciem zajęć indywidualnej nauki gry na gitarze                        

i klawiszach od 18.01.2021 (przerwa wyniknęła z powodu zawieszeniem działalności 

GOK „Promyk” w związku z epidemią COVID-19 oraz szukaniem nowego instruktora 

gitary), wprowadza się zmianę ryczałtowych opłaty za zajęcia, wynikające                                  

z zarządzenia 25/2020 z dnia 31.08.2020 roku, polegającej na obniżeniu opłaty o 50%, 

wyłącznie w miesiącu styczeń 2021. 

2. Opłata za zajęcia INDYWIDUALNEJ NAUKI GRY NA KLAWISZACH 

odbywające się w budynku MOK „Nad Borami”  

opłata wynosi: 

- mieszkańcy Gminy Wilkowice: 40 zł, 

- osoby spoza Gminy Wilkowice: 50 zł.  

3. Opłata za zajęcia INDYWIDUALNEJ NAUKI GRY NA GITARZE odbywającej się 

w budynku MOK „Nad Borami” oraz w „Starej Szkole” w Huciskach   

opłata wynosi: 

- mieszkańcy Gminy Wilkowice: 50 zł, 

- osoby spoza Gminy Wilkowice: 60 zł.  

4. Opłata za zajęcia INDYWIDUALNEJ NAUKI GRY NA AKORDEONIE 

odbywającej się w budynku „Stara Szkoła” w Huciskach  

Wprowadza się opłatę: 

- mieszkańcy Gminy Wilkowice: 60 zł, 

- osoby spoza Gminy Wilkowice: 70 zł. 

5. Płatność za zajęcia można dokonać u instruktora zajęć do 22.01.2021 roku, bądź 

przelewem na rachunek bankowy GOK „Promyk” w tym samym terminie. 

6. NR Konta: 24 8133 0003 0003 1961 2000 0001 (tytuł przelewu, np. Jan Kowalski (imię 

i nazwisko osoby uczęszczającej na zajęcia), GITARA, I 2021).  

 

§ 2 

1. Na miesiąc styczeń 2021 roku traci moc §1, §2  oraz §5 pkt. 1, zarządzenia 25/2020                  

z dnia 31.08.2020 roku. 
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§ 3 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym zarządzeniem ostateczne decyzje podejmuje 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury „Promyk”. 

 

§ 4 

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 


