REGULAMIN ŚWIETLICY WIEJSKIEJ
§ 1.

1. Świetlica wiejska stanowi własność gminy Kamiennik i jest częścią składową mienia
komunalnego gminy.
2. Nadzór nad mieniem i działalnością świetlicy wiejskiej sprawuje Wójt Gminy
Kamiennik na podstawie przepisów ustawy o samorządzie gminnym i innych
przepisów szczególnych.
3. Korzystanie ze świetlicy wiejskiej możliwe jest po zapoznaniu się z zapisami
niniejszego regulaminu.
§ 2.
1. Świetlica wiejska służy do realizacji statutowych celów działalności sołectwa.
2. Świetlica wiejska jest miejscem spotkań mieszkańców sołectwa, korzystanie w tym
przypadku jest bezpłatne i służy sołectwu do:
1) organizacji zebrań wiejskich i posiedzeń rady sołeckiej,
2) spotkań sołtysa i mieszkańców sołectwa z przedstawicielami władz gminy, gminnych
jednostek organizacyjnych i innych podmiotów współpracujących z sołectwem,
3) spotkań członków organizacji działających na terenie sołectwa,
4) organizacji uroczystości i imprez okolicznościowych, kulturalnych, rozrywkowych i
sportowych dla mieszkańców sołectwa,
5) realizacji przedsięwzięć promujących sołectwo.
3. Dopuszcza się odpłatne korzystanie ze świetlicy wiejskiej, na podstawie
podpisanych umów z Gminą Kamiennik, przez:
1) osoby fizyczne w celach prywatnych i innych ( np. przyjęcia rodzinne,
spotkania okolicznościowe, szkolenia itp.);
2) podmioty gospodarcze w celu zorganizowania spotkań, szkoleń, pokazów itp.
3) inne podmioty np. komitety wyborcze.

§ 3.
1. Wszelkie przedsięwzięcia organizowane w świetlicy muszą być uzgodnione z
sołtysem.
2. Świetlicą i mieniem stanowiącym jej wyposażenie w imieniu sołectwa zarządza
Sołtys, który odpowiada za to mienie w zakresie wynikającym ze statutu sołectwa..
3. Sołtys dysponuje kluczami do świetlicy wiejskiej i osobiście udostępnia świetlicę
użytkownikom oraz odbiera i zamyka świetlicę po zakończeniu zorganizowanych
przedsięwzięć.
4. Świetlica wiejska udostępniana jest przez Sołtysa osobom pełnoletnim.
5. W przypadku organizowania w świetlicy wiejskiej przedsięwzięć z udziałem osób
niepełnoletnich, Sołtys udostępnia świetlicę osobom pełnoletnim, które odpowiadają
za bezpieczeństwo osób nieletnich.
6. Dysponenci i korzystający ze świetlicy wiejskiej organizując przedsięwzięcia w
świetlicy wiejskiej mogą korzystać z obiektu jedynie w zakresie zgodnym z jego
przeznaczeniem, właściwościami i wyposażeniem.
7. Dysponenci oraz użytkownicy świetlicy, korzystając z obiektu zobowiązani są do
przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa, porządku i czystości w
miejscach publicznych.
8. Bezpośrednio po zakończeniu przedsięwzięć realizowanych w świetlicy wiejskiej
korzystający ze świetlicy zobowiązani są do uprzątnięcia wcześniej użytkowanych
pomieszczeń oraz terenu przynależnego do świetlicy.

§ 4.
W świetlicy wiejskiej oraz na terenach przynależnych do świetlicy obowiązują wynikające z
niniejszego regulaminu oraz przepisów odrębnych, zakazy:
1) wnoszenia szkodliwych substancji chemicznych oraz materiałów, broni i innych
przedmiotów niebezpiecznych dla zdrowia i życia korzystających z placu,
2) zakłócania porządku,
3) prowadzenia sprzedaży towarów i usług oraz umieszczania reklam,
4) korzystania ze świetlicy wiejskiej w sposób niezgodny z przeznaczeniem lub
stwarzającym zagrożenie dla osób korzystających ze świetlicy,
5) spożywania napojów alkoholowych, palenia papierosów i innych artykułów
tytoniowych oraz używania środków odurzających,
6) korzystania ze świetlicy wiejskiej od godz. 22.00 do godz. 6.00 w sposób zakłócający
ciszę nocną,
7) nieobyczajnego zachowania i używania wulgarnego słownictwa.
§ 5.
Właściciel świetlicy wiejskiej nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i szkody na osobach
i mieniu będące skutkiem korzystania ze świetlicy wiejskiej lub jej wyposażenia w sposób
niezgodny z ich przeznaczeniem, bądź z postanowieniami niniejszego regulaminu.
§ 6.
1. Wnioski dotyczące merytorycznego zakresu działania świetlicy wiejskiej należy składać
do Sołtysa.
2. Skargi dotyczące funkcjonowania świetlicy wiejskiej należy składać do Wójta w
Kamienniku
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REJESTR
ODPŁATNEGO I NIEODPŁATNEGO UDOSTĘPNIANIA
OBIEKTU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W …………………………
Lp

Data i
godziny
udostępnienia
obiektu

Imię i nazwisko
osoby
korzystającej/
wynajmującej
oraz msc.
zamieszkania

Rodzaj
udostępnienia
nieodpłatnie/
odpłatnie

Cel
udostępnienia
obiektu

Opłata za
wynajem ( zł)

Uwagi

Załącznik Nr 2 do
Regulaminu świetlicy wiejskiej

Miejscowość i data,
……………………………
………………………………..
(imię i nazwisko )

……………………………….
(adres zamieszkania)

……………………………….
Tel ……………………………
Wójt Gminy Kamiennik

WNIOSEK
Proszę o wynajem pomieszczeń świetlicy wiejskiej w ……………………………… w celu:
…………………………………………………………………………………………………
…….……………………………………………………………………………………………
Szczegółowe informacje dotyczące wynajmu:
1. Wynajem w dniu/dniach
………………………………………………………………………….
od godz. …………………………….…….do godz. ………………………………..………
2. Organizator:
……...…………………………………......................................................................
………………………………………………………………………………...............................
......................................................................................................................................................
3. Osoba odpowiedzialna (pełnoletnia) za utrzymanie porządku i bezpieczeństwa
1) imię i nazwisko:
……………………………………………………………………………
2) adres zamieszkania:
………………………………………………………………………….
4. Przewidywana ilość uczestników …………………………………………..................................

............................................
(data )

......................................................
( czytelny podpis wnioskodawcy)

Opinia sołtysa w kwestii terminu wynajęcia:
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................
( data )
.

Załączniki:
1) Dowód wpłaty opłaty za wynajęcie świetlicy.

.....................................................
(podpis sołtysa)
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Umowa nr
na wynajęcie / użyczenie świetlicy wiejskiej
w ……………….
W dniu ……………… w …………………….., pomiędzy:
Gminą Kamiennik reprezentowaną przez ………………………….
osobę upoważnioną przez Wójta Gminy Kamiennik
zwaną dalej Wynajmującym
a
Panią/Panem
…………………………………….. ………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
zamieszkałą w …….....................………………
legitymującą się dowodem osobistym nr ………………………………………………………
zwanym dalej Najemcą , o następującej treści:
§ 1.1.Wynajmujący wynajmuje najemcy obiekt świetlicy wiejskiej odpłatnie, zgodnie z
obowiązującymi stawkami opłat określonymi w zarządzeniu.
2. Najemca w okresie od dnia ............... do godz........................ do dnia ............. do
godz..........
wynajmuje
świetlicę
wiejskiej
za
kwotę
....................................
słownie:.........................................................................................................................................
3. Przekazania do wynajęcia oraz odebrania po zakończonym wynajęciu świetlicy dokonuje
sołtys.
4. Najemca zobowiązuje się dbać o mienie będące na wyposażeniu świetlicy (np. meble,
sprzęt AGD i RTV, sprzęt sportowy, itp.) - nie może być ono niszczone, przywłaszczane
przez najemcę i uczestników ani wynoszone poza teren świetlicy.
4. Najemca zobowiązuje się do nie wnoszenia i nie podłączania na terenie świetlicy sprzętu,
który nie stanowi wyposażenia świetlicy np. lodówek, zamrażarek, kuchenek, itp.
5. Najemca, który wynajmuje pomieszczenia na kilka dni zobowiązany jest do zamknięcia i
zabezpieczenia świetlicy przez cały okres wynajmu.
6. Najemca nie może czerpać korzyści finansowych z najmu świetlicy lub jej części.
7. Najemca zobowiązuje się oddać przedmiot umowy w stanie takim, jakim został przyjęty,
nie później niż po planowanym zakończeniu wynajmu określonym w umowie tj. do dnia i
godziny ....................................................
8. Za ewentualne uszkodzenia powstałe podczas wynajęcia odpowiada najemca.
9. Naprawy uszkodzeń najemca dokonuje na własny koszt w uzgodnieniu z Gminą
Kamiennik, w terminie 15 dni.
10. W przypadku nie wywiązania się przez najemcę ze zobowiązania, Gmina wykona
naprawę lub usunie usterkę na koszt najemcy.
11. Najemca odpowiada za bezpieczeństwo osób korzystających z obiektu w trakcie
wynajęcia.
§ 2. Opłaty ZAIKS za publiczne wykonania i publiczne odtwarzanie utworów podczas
wynajęcia uiszcza najemca.
§ 3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze
stron.
……………………………

.....................................................

(Wynajmujący)
(Najemca czytelny podpis)
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OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany oświadczam, że znane mi są zasady wynajmu świetlicy wiejskiej
oraz odpowiedzialności za powstałe szkody wynikające z zarządzenia nr 7/13 Wójta Gminy
Kamiennik z dnia 4 lutego 2013 r w sprawie Regulaminu świetlicy wiejskiej.
Ponadto oświadczam, że w trakcie wynajmu tj. od dnia...........
do dnia
............................ zobowiązuję się do przestrzegania wszelkich przepisów sanitarnoepidemiologicznych w związku z podawanymi posiłkami, przepisów p.poż. oraz
umożliwienia
ewentualnej
ewakuację
ludności
w przypadku zaistnienia zagrożenia.

………………………………
(data złożenia oświadczenia)

………………………………
(czytelny podpis najemcy)

