ZARZĄDZENIE NR 14/2014
WÓJTA GMINY WIERZBICA
z dnia 08.04.2014 r.
w sprawie: zatwierdzenia regulaminu funkcjonowania świetlicy wiejskiej
w Łączanach.
Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. Z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1.
Zatwierdzam Regulamin Funkcjonowania Świetlicy Wiejskiej w miejscowości
Łączany stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2.
Zatwierdzam wzór umowy najmu świetlicy wiejskiej w Łączanach stanowiący załącznik
nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 3.
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Wierzbica.
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Wierzbica
Dariusz Myśliwiec

Regulamin
funkcjonowanie Świetlicy Wiejskiej w Łączanach
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Ze świetlicy wiejskiej mogą korzystać mieszkańcy Gminy Wierzbica oraz inne
osoby po wcześniejszym uzgodnieniu z Urzędem Gminy.
2. Działalność świetlicy ma na celu integrację środowiska lokalnego, pobudzanie jego
aktywności, prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej i sportowej.
3. Świetlica wiejska słuŜy do realizacji statutowych celów działalności sołectwa.
4. Świetlica wiejska jest miejscem spotkań mieszkańców sołectwa i słuŜy sołectwu do:
a) organizacji zebrań wiejskich i posiedzeń rady sołeckiej,
b) spotkań sołtysa i mieszkańców sołectwa z przedstawicielami władz gminy,
gminnych jednostek organizacyjnych i innych podmiotów współpracujących
z sołectwem,
c) spotkań członków organizacji działających na terenie gminy,
d) organizacji uroczystości, imprez okolicznościowych, kulturalnych,
rozrywkowych i sportowych dla mieszkańców sołectwa,
e) realizacji przedsięwzięć promujących sołectwo.

II. ZARZĄDZANIE ŚWIETLICĄ

1. Świetlica jest częścią składową mienia komunalnego Gminy Wierzbica i stanowi Jej
własność.
2. Zarządcą świetlicy jest Wójt Gminy Wierzbica.
3. Gospodarzem świetlicy jest opiekun , działający na podstawie pisemnej umowy
z Wójtem Gminy Wierzbica.
4. W przypadku braku opiekuna świetlicy działającego na podstawie umowy, rolę
gospodarza pełni sołtys wsi.
5. Do obowiązków opiekuna świetlicy naleŜy:
a) utrzymywanie stałego kontaktu z Urzędem Gminy w Wierzbicy w sprawach
prawidłowego funkcjonowania świetlicy;
b) przygotowanie świetlicy do prowadzenia zajęć;
c) współpraca z Sołtysem i Radą Sołecką oraz innymi organizacjami społecznym
np. KGW, OSP, kluby sportowe;
d) udostępnianie pomieszczeń świetlicy , na zebrania i spotkania wiejskie oraz
imprezy i uroczystości okolicznościowe;
e) pomoc przy organizowaniu imprez i uroczystości okolicznościowych;
f ) zgłaszanie Sołtysowi usterek, awarii, bieŜących potrzeb związanych z bieŜącym
funkcjonowanie całego budynku;
6. Opiekun ponosi odpowiedzialność za powierzony mu sprzęt i urządzenia
stanowiące wyposaŜenie świetlicy. W przypadku wyrządzenia szkody w sprzęcie
lub wyposaŜeniu przez osoby korzystające ze świetlicy one ponoszą materialną
odpowiedzialność.

III ZASADY KORZYSTANIA ZE ŚWIETLICY
1. Korzystanie ze świetlicy wiejskiej jest bezpłatne z zastrzeŜeniem pkt. 2 rozdział III.
2. Przewiduje się moŜliwość wynajęcia świetlicy na zorganizowanie imprezy
indywidualnej przez osobę fizyczną lub prawną. W takim przypadku wynajęcie
będzie odpłatne według zasad określonych w sporządzonej w tym celu umowie
dwustronnej pomiędzy wynajmującym a Urzędem Gminy w Wierzbicy.
3. Korzystanie ze świetlicy wiejskiej moŜliwe jest po zapoznaniu się z zapisami
niniejszego regulaminu.
4. Wszelkie przedsięwzięcia organizowane w świetlicy muszą być uzgodnione
z opiekunem.
5. Opiekun dysponuje kluczami do świetlicy wiejskiej i udostępnia świetlicę
uŜytkownikom oraz odbiera i zamyka świetlicę po zakończeniu zorganizowanych
przedsięwzięć.
6. Świetlica wiejska udostępniana jest przez Opiekuna osobom pełnoletnim.
7. W przypadku organizowania w świetlicy wiejskiej przedsięwzięć z udziałem osób
niepełnoletnich, Opiekun udostępnia świetlicę osobom pełnoletnim, które
odpowiadają za bezpieczeństwo osób nieletnich.
8. Dysponenci i korzystający ze świetlicy wiejskiej organizując przedsięwzięcia
w świetlicy wiejskiej mogą korzystać z obiektu jedynie w zakresie zgodnym z jego
przeznaczeniem, właściwościami i wyposaŜeniem.
9. Dysponenci oraz uŜytkownicy świetlicy, korzystając z obiektu zobowiązani są do
przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa, porządku i czystości
w miejscach publicznych.
10. Bezpośrednio po zakończeniu przedsięwzięć realizowanych w świetlicy wiejskiej
korzystający ze świetlicy zobowiązani są do uprzątnięcia wcześniej uŜytkowanych
pomieszczeń oraz terenu przynaleŜnego do świetlicy.
11. W świetlicy wiejskiej oraz na terenach przynaleŜnych do świetlicy obowiązują
wynikające z niniejszego regulaminu oraz przepisów odrębnych, zakazy:
a) wnoszenia szkodliwych substancji chemicznych oraz materiałów, broni i innych
przedmiotów niebezpiecznych dla zdrowia i Ŝycia korzystających z placu,
b) zakłócania porządku,
c) prowadzenia sprzedaŜy towarów i usług oraz umieszczania reklam,
d)
korzystania ze świetlicy wiejskiej w sposób niezgodny z przeznaczeniem
lub
stwarzającym zagroŜenie dla osób korzystających ze świetlicy,
e)
spoŜywania napojów alkoholowych, palenia papierosów i innych artykułów
tytoniowych oraz uŜywania środków odurzających,
f) korzystania ze świetlicy wiejskiej od godz. 22.00 do godz. 6.00 w sposób
zakłócający ciszę nocną.

IV POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Właściciel świetlicy wiejskiej nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i szkody na
osobach i mieniu będące skutkiem korzystania ze świetlicy wiejskiej lub jej
wyposaŜenia w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem, bądź z postanowieniami
niniejszego regulaminu.
2. Skargi dotyczące funkcjonowania świetlicy wiejskiej naleŜy składać do Wójta Gminy
Wierzbica.
3. Osoby korzystające ze świetlicy winny przestrzegać przepisów BHP, ppoŜ.,
dotyczących porządku publicznego oraz stanu sanitarnego.
4. Wszelkie zmiany regulaminu wymagają zatwierdzenia przez Wójta Gminy

Wierzbica.

UMOWA NAJ M U ŚW IETLICY

Zawarta w dniu .......................................................... pomiędzy Wójtem Gminy Wierzbica
Dariuszem Myśliwcem, zwanym dalej „Wynajmującym”
a
......................................................................... zam...............................................................
................................................................................... zwanym dalej „Najemcą”

§ 1.
Wynajmujący oddaje Najemcy w najem lokal w Świetlicy Wiejskiej
w miejscowości ...............................................................
na okres od dnia ..................................... od godz. ......... do dnia ........................................
do godz. .........

§ 2.
Za wynajem lokalu określonego §1 umowy, strony ustalają, Ŝe najemca uiści
Wynajmującemu opłatę w wysokości .................................... złotych netto, słownie:
................................................................................................ złotych plus podatek VAT.
§ 3.
Opłatę określoną w §2 naleŜy wpłacić w terminie trzech dni w kasie Urzędu Gminy
w Wierzbicy.
§ 4.
Najemca zobowiązany jest oddać Wynajmującemu lokal w stanie nie pogorszonym, jaki
otrzymał w dniu udostępnienia lokalu. Za szkody wyrządzone podczas najmu odpowiada
najemca. Lokal przy zdawaniu Wynajmującemu ma być posprzątany przez Najemcę.
§ 5.
Wynajmujący udostępni lokal po przedstawieniu dowodu wpłaty przez Najemcę.
§ 6.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umowa mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, w części dotyczącej najmu.
§ 7.
Umowa zostaje zawarta w trzech jednobrzmiących egzemplarzach.

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

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

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

(wynajmujący)

(sołtys lub osoba wyznaczona)

(najemca )

