
 

 

 

Zarządzenie Nr 16/A/2021 

z dnia 01.12.2021r. 

Dyrektora Samorządowego Ośrodka Kultury w Miękini 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich i ich wyposażenia na 

terenie Gminy Miękinia 

 

Na podstawie § 6 ust. 2 Statutu Samorządowego Ośrodka Kultury, zarządza się co następuje: 

 

§ 1 

Wprowadza się Regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich i ich wyposażenia na terenie Gminy 

Miękinia. 

 

 

§2 

 

Uchyla się Zarządzenie Nr 4/2012 z dnia 29.02.2012r. Dyrektora Samorządowego Ośrodka Kultury w 

Miękini w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy 

Miękinia, Zarządzenie Nr 16/A/2019 z dnia 31.12.2019r. Dyrektora Samorządowego Ośrodka Kultury 

w Miękini w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich i ich wyposażenia 

na terenie Gminy Miękinia, Zarządzenie nr 7/A/2021 z dnia 05.07.2021r. Dyrektora Samorządowego 

Ośrodka Kultury w Miękini w sprawie wprowadzenia  zmiany w Regulaminie korzystania ze świetlic 

wiejskich i ich wyposażenia na terenie Gminy Miękinia, Zarządzenie nr 9/A/2021 Dyrektora 

Samorządowego Ośrodka Kultury w Miękini w sprawie wprowadzenia zmiany załącznika do 

Regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich i ich wyposażenia na terenie Gminy Miękinia. 

 

 

 

 

§3 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 16/A/2021  z dnia 01.12.2021r. 

 Dyrektora Samorządowego Ośrodka Kultury w Miękini   

 

 

„Regulamin korzystania ze świetlic wiejskich i ich wyposażenia w Gminie 

Miękinia”. 

 
Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

1. Ustala się zasady korzystania ze świetlic wiejskich i ich wyposażenia w Gminie Miękinia. 

2. Administratorem świetlic wiejskich jest Samorządowy Ośrodek Kultury w Miękini.  

3. Godziny otwarcia świetlic określa harmonogram dostosowany do stałych zajęć 

prowadzonych dla dzieci, młodzieży oraz potrzeb mieszkańców. 

4. Za stan techniczny i wyposażenie świetlicy odpowiedzialny jest Administrator. 

5. Nadzór nad organizacją i prawidłowym funkcjonowaniem świetlicy sprawuje Instruktor 

świetlicy. 

6. Działalność świetlicy wiejskiej ma na celu integrację środowiska lokalnego, inicjowanie 

aktywności mieszkańców działających na rzecz wsi oraz prowadzenie działalności 

kulturalno- rekreacyjnej. 

7. Samorządowy Ośrodek Kultury ponosi koszty ich utrzymania w zakresie:  

1) remontów i modernizacji;  

2) ogrzewania, dostawy energii elektrycznej, gazu,  wody i odprowadzania ścieków;  

3) ubezpieczenia budynków i ich wyposażenia.  

 

Rozdział II 

Rola opiekuna świetlicy 

1. Do obowiązków opiekuna świetlicy należy: 

a) prowadzenie zajęć świetlicowych zgodnie z Regulaminem świetlic wiejskich, 

b) udostępnianie świetlicy, zapoznanie z obiektem, przekazywanie sprzętu i urządzeń 

osobom uprawnionym, odbiór świetlicy po jej udostępnieniu, 

c) utrzymanie stałego kontaktu z Samorządowym Ośrodkiem Kultury w Miękini, 

d) dbanie o czystość obiektu i przyległego terenu, 

e) dbanie o urządzenia i sprzęt znajdujący się w świetlicy oraz na przyległym terenie, 

f) zgłaszanie usterek, awarii i potrzeb (opał, materiały plastyczne, środki czystości, 

zabawki i inne), 

g) informowanie społeczeństwa lokalnego o wydarzeniach kulturalnych 

organizowanych w gminie i zachęcanie do wzięcia w nich czynnego udziału. 

 

 

 

Rozdział III 

Uczestnictwo w zajęciach 

1. W zajęciach organizowanych w świetlicy wiejskiej ma możliwość uczestniczenia 

każde dziecko z terenu danej wsi powyżej 7 roku życia. W zajęciach mogą 



uczestniczyć także osoby pełnoletnie. Dzieci poniżej 7 roku życia mogą przebywać w 

świetlicy wyłącznie z opiekunem (rodzice, dziadkowie, osoba pełnoletnia z najbliższej 

rodziny, opiekunowie prawni). 

2. Osoba prowadząca świetlicę odpowiada za dziecko wyłącznie w faktycznym miejscu 

prowadzenia zajęć (np. gdy prowadzi zajęcia na sali świetlicy nie odpowiada za 

dziecko na placu zabaw). 

3. Odpowiedzialność za dzieci w drodze do świetlicy i do domu spoczywa na rodzicach 

lub opiekunach prawnych. 

4. Opiekun nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i szkody na osobach i mieniu 

będących skutkiem korzystania ze świetlicy wiejskiej lub jej wyposażenia w sposób 

niezgodny z ich przeznaczeniem bądź z postanowieniami niniejszego regulaminu. 

 

Rozdział IV 

Zasady obowiązujące w świetlicy 

1. Uczestnicy zajęć mają prawo do wyboru zajęć zgodnie z potrzebami i 

zainteresowaniami, życzliwego i podmiotowego traktowania, swobody kulturalnego 

wyrażania myśli i przekonań. 

2. Uczestnicy świetlicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminu świetlicy, dbania o 

porządek i wystrój świetlicy, poszanowanie mienia, kulturalnego zachowania się w 

trakcie zajęć w świetlicy oraz odpowiedzialności za własne postępowanie. 

3. Zajęcia świetlicowe mogą odbywać się w terenie (np. wycieczka do lasu). W takiej 

sytuacji budynek świetlicy jest zamknięty. O tego typu zajęciach, godzinie ich 

rozpoczęcia i zamknięciu budynku, opiekun świetlicy powinien ustnie powiadomić 

dzieci podczas poprzedniego dnia otwarcia świetlicy. Na drzwiach świetlicy lub w 

oknie umieścić należy informację „W dniu … zajęcia w terenie”. 

4. Obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu i przebywania pod jego 

wpływem w budynku świetlicy i na należącym do niej terenie. 

5. Obowiązuje bezwzględny zakaz używania środków odurzających i przebywania pod 

ich wpływem w budynku świetlicy i na należącym do niej terenie. 

6. Obowiązuje zakaz palenia papierosów na terenie świetlicy. 

7. Obowiązuje zakaz używania wulgaryzmów na terenie świetlicy. 

8. Obowiązuje bezwzględny zakaz agresji fizycznej i psychicznej na terenie świetlicy i w 

jej obrębie. 

9. Osoba prowadząca świetlicę ma prawo czasowo zawiesić możliwość korzystania z 

niej osobie, która pomimo upomnień łamie punkty zawarte w Regulaminie, bądź 

dopuści się celowego zniszczenia mienia świetlicy, oraz która nie stosuje się do 

poleceń osoby prowadzącej. Należy wtedy wskazać okres, na który dziecko jest 

zawieszone. 

10. Ze sprzętu znajdującego się w świetlicy ma prawo korzystać każdy z jej uczestników. 

11. Mienie należące do świetlicy (np. zabawki, sprzęt sportowy, materiały plastyczne itp.) 

nie może być przywłaszczane przez uczestników ani wynoszone poza teren świetlicy. 

12. Opiekun świetlicy ma obowiązek dopilnować sprawiedliwego podziału czasu w 

sytuacji, gdy większa liczba dzieci chce skorzystać z tego samego sprzętu. 

 

 



Rozdział V 

Warunki udostępniania i wynajmu świetlic 

1. Świetlice wiejskie mogą być udostępniane nieodpłatnie na zebrania wiejskie 

organizowane przez Gminę, Sołtysów, Rady Sołeckie, stowarzyszenia działające na 

terenie Gminy Miękinia (KGW, OSP, zespoły ludowe, kluby sportowe  ( z wyłączeniem 

imprez oraz uroczystości prywatnych organizowanych przez członków w/w organizacji). 

2. Odpłatnie udostępnia się świetlice: 

a) tylko mieszkańcom Gminy Miękinia na imprezy okolicznościowe na podstawie 

umów podpisanych z Samorządowym Ośrodkiem Kultury wyłącznie na komunie i 

stypy. 

b) firmom i osobom fizycznym prowadzącym odpłatne zajęcia dla mieszkańców 

Gminy Miękinia (Samorządowy Ośrodek Kultury może odstąpić od pobierania 

opłat za zajęcia, jeżeli służy to promocji kultury, nauki, sportu, jak również służy 

rozwojowi mieszkańców gminy Miękinia). 

3. Zastrzega się, że Samorządowy Ośrodek Kultury  ma pierwszeństwo do rezerwacji 

terminów na realizację zadań statutowych. 

4. Odpłatność za korzystnie ze świetlicy obejmuje następujące składniki:  

1) czynsz według cennika stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu;  

2) koszty zużycia mediów, tj. energii elektrycznej, gazu, wody bieżącej a także wywozu 

nieczystości stałych. 

5. Świetlice wiejskie wynajmowane są na pisemny wniosek złożony do Samorządowego 

Ośrodka Kultury, po uprzedniej konsultacji terminu wynajęcia sali z Instruktorem 

świetlicy. 

Wniosek powinien być złożony co najmniej 14 dni przed planowanym terminem imprezy. 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać skrócony. Wzór 

wniosku stanowi załącznik nr 2 niniejszego regulaminu.  

6. Za udostępnienie cennika korzystania ze świetlic wiejskich, wydanie druku wniosku oraz 

przygotowanie umowy  dla osoby zainteresowanej odpowiedzialny jest pracownik 

Samorządowego Ośrodka Kultury. 

7. Wzór umowy najmu świetlicy stanowi załącznik nr 3 niniejszego regulaminu.  

8. Najemca ponosi odpowiedzialność za zniszczenia mienia, w tym działanie osób, którymi 

się opiekuje lub/i posługuje, jeżeli w wyniku ich działania powstały szkody materialne.  

 

 

Rozdział VI 

Postanowienia końcowe 

1. Niezależnie od uzyskania zgody na czasowe użytkowanie świetlicy, obowiązkiem 

Najemcy jest uzyskanie wszelkich innych prawem wymaganych pozwoleń, zgód i innych 

dokumentów wymaganych do przeprowadzenia danej imprezy. 

2. Osoby korzystające ze świetlicy winny przestrzegać przepisów BHP, ppoż. oraz 

dotyczących porządku publicznego i stanu sanitarnego. 

 

 

 

 



 

Załącznik Nr 1 do Regulaminu 
 korzystania ze świetlic wiejskich i ich wyposażenia 

 

 

CENNIK CZYNSZU DLA POSZCZEGÓLNYCH ŚWIETLIC W GMINIE MIĘKINIA 

 

 
 

L.p. miejscowość Imprezy, przyjęcia 

okolicznościowe 

(wynajem za  dobę) 

1. Białków 500 

2. Brzezina 450 

3 Brzezinka Średzka 600 

4 Galów 700 

5 Głoska sala kominkowa 600 

6 Głoska sala świetlicy 500 

7 Głoska całość 950 

8 Krępice 400 

9 Księginice 400 

10 Lubiatów 400 

11 Łowęcice 400 

12 Mrozów 500 

13 Prężyce 400 

14 Radakowice 300 

15 Wilkszyn  

16 Wróblowice  

17 Zabór Wielki 300 

 

1. Cennik wynajmu pomieszczeń na odpłatne zajęcia stałe: 

a) sala świetlicy bez wyposażenia – zajęcia grupowe – 36,90 zł brutto/godz.  

b)         sala świetlicy bez wyposażenia –zajęcia indywidualne  - do uzgodnień indywidualnych  

c)         sala sportowa w Lutyni – zajęcia grupowe – 61,50 brutto/godz. 

Wynajem wyposażenia : 

Krzesło - 5 zł. 

Stół - 10 zł. 

 

 

 



Załącznik Nr 2 do Regulaminu  

 korzystania ze świetlic wiejskich i ich wyposażenia 
 

……………………………  
(imię i nazwisko)  

……………………………  

……………………………  
(adres zamieszkania)   

……………………………….. 

(telefon kontaktowy) 

         

DYREKTOR SAMORZĄDOWEGO 

 OŚRODKA KULTURY  

W MIĘKINI 

 

Wniosek 

 

Zwracam się z prośbą o wynajem świetlicy wiejskiej w m. ……………………………… celem 

zorganizowania……………………………………………………………………………………… 

1. Data oraz godziny, w jakich ma się odbywać przedsięwzięcie:  

…………………………………………………………………………………………………….....  

2. Organizator przedsięwzięcia : .........................................................................................................  

…………………………………………………………………………………………………….....  

9. Osoba odpowiedzialna (pełnoletnia) za utrzymanie porządku i bezpieczeństwa  

 

………………………………  ………………………………  ….….........................  
 (imię i nazwisko)         (nr dowodu osobistego)    (podpis)  

 

4. Przewidywana ilość uczestników - ………………………………………………….....................  

5. Jednocześnie oświadczam, że: 

a) zapoznałem/łam się z obowiązującym Regulaminem korzystania ze świetlic wiejskich,  

b) zobowiązuję się do przestrzegania przepisów sanitarnych i ppoż. w czasie trwania najmu.  

 

……………………………      ..……………………………  
      (data złożenia wniosku)             (podpis wnioskodawcy)  

 

 

………………………………      …..…………………………  
        (decyzja – data)                 (podpis Administratora ) 

 

 

 



Załącznik Nr 3 do Regulaminu 

 korzystania ze świetlic wiejskich i ich wyposażenia 

 

U M O W A    N A J M U 

 

Zawarta w dniu ……………………… pomiędzy Samorządowym Ośrodkiem Kultury w 

Miękini zwanym w  dalszej części umowy Wynajmującym reprezentowanym przez: 

Dyrektora – Małgorzatę Sidorską-Sujecką 

a 

Panem(nią) ……………. zamieszkały(ą) …………………… zwanym w dalszej części 

umowy  Najemcą. 

§ 1 

Wynajmujący wynajmuje i oddaje w używanie Najemcy  świetlicę w ………………… na 

zorganizowanie imprezy -  …………………. 

§ 2 

Przedmiot umowy zostanie udostępniony Najemcy w dniu  …………………….. do dnia 

…………………. 

§ 3 

1. Lokal zostanie przekazany i odebrany przez pracownika świetlicy. 

2. Najemca zobowiązuje się do uporządkowania przedmiotu najmu  i wydania go 

Wynajmującemu w terminie wskazanym w § 2 w stanie uporządkowanym. 

3. Najemca zobowiązuje się do zdania przedmiotu najmu w stanie uporządkowanym 

pracownikowi świetlicy do dnia …………………… 

4. W przypadku stwierdzenia przez pracownika świetlicy zniszczeń w przedmiocie najmu, 

Wynajmujący obciąży Najemcę kosztami naprawy. 

§ 4 

Czynsz najmu wynosi ………………….. zł  (słownie zł: ……………… 00/100).  

 

§ 5 

Świetlica, ze względu na brak wyjścia ewakuacyjnego posiada zgodę na organizowanie 

imprez dla grupy nie przekraczającej 40 osób. W przypadku przebywania większej ilości osób 

Najemca odpowiada za bezpieczeństwo zgodnie z przepisami z zakresu bezpieczeństwa 

pożarowego i sanitarno- epidemiologicznego. 



Najemca zobowiązuje się do zachowania ładu i porządku oraz do przestrzegania ciszy nocnej 

po godzinie 22.00. 

 

§ 6 

Najemca zobowiązuje się do przestrzegania zakazu palenia tytoniu w lokalu . Ponadto na  

Najemcy ciąży obowiązek  uiszczenia  opłat związanych z organizacją imprezy w tym 

ZAiKS, STOART i innych, zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994r. z późn. zm. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych.  

 

 

§ 7 

Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie 

sądu właściwego dla miejsca działalności Wynajmującego. 

 

§ 8 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron. 

 

 

 

………………………………….     ..................................................... 

        Wynajmujący                    Najemca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


