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Do wiadomości:

Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
ul. Zakroczymska 30
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W odpowiedzi na Pani petycję uprzejmie informuję, że pomieszczenie w Nowodworskim Ośrodku Kultury
przeznaczone na działalnoŚĆ gastronomiczną wykorzystywane jest zgodnie z przeznaczeniem.
Przetarg na działalność gastronomiczną w pomieszczeniach do tego celu przeznaczonych w Nowodworskim ośrodku
Kultury przeprowadzony został w roku 2o11r, Umowa z najemcą podpisana została na czas nieokreślony z
trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia.

W związku z tym, że pomieszczenia wykorzystywane są zgodnie z przeznaczeniem, nie ma podstaw do
wYPowiedzenia umowy najemcy, zwlaszcza, że wywiązuje się on z umownych zobowiązań finansowych, co nie jest
obojętne dla interesów ośrodka kultury.

W sytuacjigdy umowa z najemcą zostanie rozwiązana zostanie ogłoszony konkurs ofert, ale na pewno nie nałożymy
na najemcę obowiązku organizowania wydarzeń kulturalnych w pomieszczeniach kawiarni, należy bowiem pamiętać,
Że lokal położony jest na terenie instytucjizobowiązanej statutowo do prowadzenia takiej działalności.
O ile po rozwiązaniu umowy lub wyga§nięciu umowy z najemcą nie znajdzie się kolejny najemca oczywistym jest, że
wolnostojące pomieszczenia wykorzystamy dla naszych potrzeb.
Nadmieniam iŻ w obecnym stanie rzeczy aktualny najemca jest chętny do współpracy i po odpowiednich ustaleniach
moŻliwa jest realizacja wydarzeń kulturalnych w kawiarni i takowe od czasu do czasu się odbywają: m.in. impreza
charytatywna, spotkania z pisarzami, dwa wieczory autorskie lokalnej literatki, monodram w wyk. A. Balcerzaka,
imprezy okolicznościowe Klubu Seniora,

Oczywistym jest, że imprezy artystyczne realizujemy głównie w naszej, dobrze wyposażonej, sali widowiskowej, która
usytuowana jest naprzeciwko pomieszczeń kawiarni iz racjiswej pojemności max, 111 miejsc, ma charakter sa|i

kameralnej, która w dotychczasowym czasokresie zdobyła uznanie zarówno wykonawców jak i publicznościjako
miejsce niezwykle klimatyczne i przyjazne, Stąd też zarówno artyści zawodowijak i amatorzy wolą prezentować się
na profesjonalnej scenie, a nie na podeście w kawiarni.
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