
 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 7/A/2021  z dnia 05.07.2021r. 

 Dyrektora Samorządowego Ośrodka Kultury w Miękini   

 

 

„Regulamin korzystania ze świetlic wiejskich i ich wyposażenia w Gminie 

Miękinia”. 

 
Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

 

§1 

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. Za stan techniczny i wyposażenie świetlicy odpowiedzialny jest Administrator. 

4. Nadzór nad organizacją i prawidłowym funkcjonowaniem świetlicy sprawuje Instruktor 

świetlicy. 

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

aktywności mieszkańców działających na rzecz wsi oraz prowadzenie działalności 

kulturalno- rekreacyjnej. 

6. 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 

Warunki korzystania ze świetlic 

§ 2 

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 chrzest, 

komunie, 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. 

 

§ 3 

1. 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. 

 

 

 

 

§ 4 

1. 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.  

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

przygotowanie umowy  dla osoby zainteresowanej odpowiedzialny jest pracownik 

Samorządowego Ośrodka Kultury. 

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

 

§ 5 

1. 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 III 

Postanowienia końcowe 

 

§ 6 

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 Lutynia Brak wynajmów 

12 Łowęcice 400 

13 Mrozów 500 

14 Prężyce 400 

15 Radakowice 300 

16 Wilkszyn Brak wynajmów 

17 Wróblowice Brak wynajmów 

18 Zabór Wielki 300 

 

1. Cennik wynajmu pomieszczeń na odpłatne zajęcia stałe: 

a) sala świetlicy bez wyposażenia – zajęcia grupowe - 15 zł brutto/godz.  

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

 

Wynajem wyposażenia : 

Krzesło - 5 zł. 

Stół - 10 zł. 

 

 


