Zarządzenie Nr 8/2021
Reprezentanta Zarządcy Toruńskiej Agendy Kulturalnej w Toruniu
z dnia 07 kwietnia 2021 r.
w sprawie stawek za wynajem sprzętu stanowiącego własność TAK i będącego w posiadaniu TAK na innej podstawie.
Na podstawie § 8 ust. 2 pkt. 5 regulaminu organizacyjnego Toruńskiej Agendy Kulturalnej oraz na podstawie § 7 ust. 3 pkt. 4
i 5 Statutu miejskiej instytucji kultury Toruńska Agenda Kulturalna, stanowiącego załącznik do uchwały nr 49/11 Rady
Miasta Torunia z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie zmiany nazwy oraz statutu miejskiej instytucji kultury Toruń 2016 oraz
uchwały nr 664/17 Rady Miasta Torunia z dnia 12 października 2017 r. w sprawie zmiany statutu miejskiej instytucji kultury
Toruńska Agenda Kulturalna, zarządzam, co następuje:

§1
Toruńska Agenda Kulturalna ustala zasady wynajmowania i użyczania sprzętu stanowiącego jej własność, bądź
będącego w jej posiadaniu na innej podstawie, na potrzeby wydarzeń organizowanych przez jednostki
samorządu terytorialnego, instytucje kultury, organizacje pozarządowe, podmioty gospodarcze oraz osoby
fizyczne.
§2
Szczegółowy spis sprzętu, o którym mowa w § 1 wraz ze stawkami jednostkowymi określają załącznik nr 1 oraz
załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia, które są opublikowane na stronie internetowej Toruńskiej Agendy
Kulturalnej.
§3
1. Toruńska Agenda Kulturalna ma prawo odmówić wynajęcia lub użyczenia sprzętu, o którym mowa w § 1,
jeśli jest on w danym czasie potrzebny do realizacji wydarzeń własnych organizowanych przez Toruńską
Agendę Kulturalną.
2. W czasie wynajęcia lub użyczenia sprzętu, za wszelkie jego zniszczenia czy jakiekolwiek inne straty z nim
związane, odpowiada podmiot, któremu sprzęt wynajęto lub użyczono.
§4
1. Miejskie Instytucje Kultury oraz pozostałe jednostki organizacyjne Gminy Miasta Toruń, za zgodą Dyrektora
Toruńskiej Agendy Kulturalnej, mogą korzystać ze zniżki maksymalnie do 50% w stosunku do stawek,
o których mowa w załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia poza montażem, transportem i obsługą
techniczną.
2. W szczególnych wypadkach Dyrektor Toruńskiej Agendy Kulturalnej może zdecydować o zastosowaniu
większej zniżki, niż określona w ust. 1.
§5
1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Traci moc zarządzenie NR 31/2018 z dnia 02.10.2018 roku.

Reprezentant Zarządcy TAK
(-) Krystian Kubjaczyk

