
ZARZĄDZENIE NR 17/2016 
Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach 

z dnia 31 sierpnia 2016 roku 
 
 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Świetlicy Wiejskiej  

w Radzikowie Wielkim  

 

 

Na podstawie § 15 ust. 7 Regulaminu Organizacyjnego Miejsko-Gminnego Ośrodka 

Kultury w Mordach zarządzam, co następuje: 

 
§ 1 

Wprowadzam „Regulamin Świetlicy Wiejskiej w Radzikowie Wielkim” w brzmieniu 
podanym w Załączniku do niniejszego zarządzenia. 

 
§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 
2016 r. 
 

§ 3 

Traci moc Zarządzenie nr 32/2015 Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury  
w Mordach z dnia 31 grudnia 2015 r. 

 
 

Dyrektor Miejsko-Gminnego  
Ośrodka Kultury w Mordach  

 
 /-/ mgr Łukasz A. Wawryniuk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik  

do Zarządzenia nr 17/2016 

Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach 

z dnia 31 sierpnia 2016 r. 

REGULAMIN ŚWIETLICY WIEJSKIEJ  

W RADZIKOWIE WIELKIM 

§ 1 

Postanowienia ogólne  

1. Świetlica wiejska w Radzikowie Wielkim, zwana dalej świetlicą, jest miejscem 

spotkań integrującym środowisko lokalne. Jej działalność ma na celu inicjowanie 

aktywności lokalnej społeczności oraz prowadzenie działalności kulturalno-

oświatowej. 

2. Świetlica stanowi własność Miasta i Gminy Mordy i jest częścią składową mienia 

komunalnego gminy. 

3. Nadzór nad mieniem i działalnością świetlicy wiejskiej w Radzikowie Wielkim 

sprawuje Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Mordach na podstawie umowy 

użyczenia nr G.72243/6/09 z dnia 30 listopada 2009 r., który jest jednocześnie 

administratorem świetlicy. 

4. Godziny funkcjonowania świetlicy są dostosowane do zajęć prowadzonych dla 

dzieci, młodzieży i dorosłych oraz dla potrzeb mieszkańców. 

5. Klucze do świetlicy posiada jej administrator, o którym mowa w § 1 pkt. 3 oraz 

pracownik filii bibliotecznej w Radzikowie Wielkim Miejsko-Gminnej Biblioteki 

Publicznej im. Ireny Ostaszyk. Zapasowe klucze zdeponowane są u sołtysa wsi oraz 

w Urzędzie Miasta i Gminy Mordy. 

6. Utrzymanie obiektu świetlicy wiejskiej w Radzikowie Wielkim finansowane jest 

bezpośrednio z budżetu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach. 

7. Korzystający ze świetlicy wiejskiej są zobowiązani do przestrzegania niniejszego 

Regulaminu Świetlicy Wiejskiej w Radzikowie Wielkim, zwanego dalej 

Regulaminem. 

 

§ 2 

Cele świetlicy wiejskiej 

1. Celami świetlicy wiejskiej są:  

a.) rozwój działalności kulturalnej adresowanej do różnych grup wiekowych 

społeczności wiejskiej; 

b.) organizacja imprez kulturalnych dla lokalnej społeczności, w tym festyny, 

pikniki itp.; 

c.) organizacja spotkań organizacji lokalnych działających na terenie gminy, 

np. Rady Sołeckiej, Kół Emerytów i Rencistów, Kół Gospodyń Wiejskich, 

Ochotniczych Straży Pożarnych, Zespołów Ludowych itp.  

 



§ 3 

Zasady korzystania ze świetlicy   

1. Ze świetlicy mogą korzystać nieodpłatnie: 

a.) dzieci i młodzież w ramach prowadzonych zajęć bądź spędzania czasu wolnego 

pod opieką osoby dorosłej; 

b.) organy sołectwa w celu organizacji posiedzenia Rady Sołeckiej lub Zebrania 

Wiejskiego; 

c.) członkowie organizacji pozarządowych działających na rzecz mieszkańców 

lokalnej społeczności dla realizacji zadań statutowych, w tym: Ochotnicze 

Straże Pożarne, Koła Gospodyń Wiejskich, Koła Emerytów i Rencistów itp.; 

d.) członkowie zespołów, kół zainteresowań i grup działających w danym 

środowisku; 

e.) mieszkańcy w ramach organizowanych inicjatyw lokalnych, m. in.: imprezy 

kulturalne, warsztaty, nieodpłatne szkolenia. 

2. Dopuszcza się odpłatne korzystanie ze świetlicy wiejskiej na podstawie 

podpisanych umów z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury w Mordach przez: 

a.) osoby fizyczne w celach prywatnych i innych (np. przyjęcia rodzinne, spotkania 

okolicznościowe, szkolenia itp.); 

b.) podmioty gospodarcze w celu zorganizowania spotkań, szkoleń, pokazów, 

prezentacji itp.; 

c.) inne podmioty, np. komitety wyborcze. 

3. Osoba korzystająca ze świetlicy jest zobowiązana do kulturalnego zachowania 

się wobec wszystkich osób przebywających w świetlicy. 

4. Zabrania się przychodzenia do świetlicy pod wpływem alkoholu i środków 

odurzających, jak też spożywania wyżej wymienionych używek oraz palenia 

tytoniu na jej terenie. Zakaz spożywania alkoholu nie dotyczy wynajmu 

określonego § 3 pkt. 2. 

5. Korzystający ze świetlicy mają obowiązek dbać o mienie znajdujące się  

w świetlicy, które nie może być niszczone, przywłaszczane przez użytkowników 

świetlicy ani nie wynoszone poza teren świetlicy. 

6. Korzystanie z mienia należącego do świetlicy może odbywać się jedynie za 

zgodą administratora. 

7. Korzystający ze świetlicy dbają o czystość i estetyczny wygląd pomieszczeń  

i otoczenia świetlicy oraz stosują się do Regulaminu. 

8. O możliwości korzystania ze świetlicy decyduje dyrektor Miejsko-Gminnego 

Ośrodka Kultury w Mordach. 

§ 4 

Wynajem świetlicy i wyposażenia   

1. Wynajem świetlicy wiejskiej odbywa się odpłatnie – dotyczy § 3 pkt. 2. 

2. Wynająć świetlicę może jedynie osoba pełnoletnia, zwana dalej Najemcą. 

Najemca nie może podnajmować/udostępniać pomieszczeń innym osobom. 



3. Odpłatność za wynajęcie świetlicy obejmuje następujące składniki określone 

zarządzeniem dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach: 

a.) opłatę za wynajęcie sali; 

b.) koszty zużycia energii na podstawie obowiązujących stawek; 

c.) kaucję gwarancyjną, która jest w całości zwracania po wynajmie  

w przypadku, gdy nie ma ubytków powstałych z winy najemcy. 

4. Wynajem wyposażenia (np. naczyń, stołów, krzeseł) jest dokonywany zgodnie  

z obowiązującym cennikiem. 

5. W celu wynajęcia świetlicy należy: 

a.) wypełnić wniosek stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu; 

b.) zawrzeć umowę wynajmu w siedzibie administratora określającą 

szczegółowe zasady wynajmu; 

c.) dokonać opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem. 

6. Za ewentualne uszkodzenia powstałe podczas wynajmu obiektu lub 

wyposażenia odpowiada Najemca. 

7. Zwrot kaucji gwarancyjnej następuje niezwłocznie po przedstawieniu 

protokołu odbioru świetlicy (Załącznik nr 2) z adnotacją przedstawiciela 

administratora obiektu o braku zastrzeżeń. Z wystawionym protokołem 

Najemca udaje się do siedziby administratora, na podstawie którego następuje 

rozliczenie/zwrot kaucji.  

8. W przypadku powstania szkód podczas wynajmu możliwy jest zwrot 100% 

wpłaconej kaucji jedynie w przypadku, o którym mowa w § 4 pkt. 9, zdanie 

drugie.  

9. Naprawy uszkodzeń powstałych podczas wynajmu są dokonywanie z kaucji 

wpłaconej przez Najemcę. Dopuszcza się warunkowo dokonanie naprawy 

uszkodzeń przez Najemcę na własny koszt w terminie 14 dni liczonych od dnia 

zdania obiektu po wynajmie. 

10. Do obowiązków Najemcy należy dokładnie posprzątanie wszystkich 

zajmowanych pomieszczeń, używanego sprzętu oraz terenu przed wejściem 

bezpośrednio po zakończeniu korzystania z obiektu.  

11. Najemca odpowiada za bezpieczeństwo osób korzystających z obiektu w trakcie 

wynajmu. 

12. Najemca w przypadku organizacji koncertów, imprez rodzinnych itp. 

zobowiązuje się do uiszczenia opłat za prawa autorskie (np. ZAiKS) oraz 

okazania dokumentów w razie ewentualnej kontroli.  

 

§ 5 

Postanowienia końcowe 

1. Osoby korzystające ze świetlicy są zobowiązane do przestrzegania przepisów 

BHP, ppoż. praz przepisów dotyczących porządku publicznego. 

2. Administrator 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. 



3. Skargi i wnioski należy składać do dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka 

Kultury w Mordach.  

4. Sprawy sporne nieujęte w niniejszym Regulaminie rozstrzyga dyrektor 

Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1  

do Regulaminu Świetlicy Wiejskiej  

w Radzikowie Wielkim 

………………………………………………… 
                                                            miejscowość, data 

…………………………………………….. 
                             imię i nazwisko 

…………………………………………….. 
                          adres zamieszkania 

…………………………………………….. 

Dyrektor 

Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury  

w Mordach 

WNIOSEK 

 Proszę o wynajem świetlicy wiejskiej w Radzikowie Wielkim: sala mała/sala duża*. 

I. Data oraz godziny w jakich ma odbyć się przedsięwzięcie: 

_______________________________________________________ 

 

II. Organizator przedsięwzięcia: 

_______________________________________________________ 

 

_______________________________________________________ 

 

III. Osoba odpowiedzialna za utrzymanie porządku i bezpieczeństwa (osoba 

pełnoletnia) 

_______________________________  _______________________ 
                                           imię, nazwisko              seria i numer dowodu osobistego 

 

_________________________ 
                                          podpis  

IV. Przewidywana liczba uczestników: ______________________________ 

V. Jednocześnie oświadczam, że: 

a.) zapoznałem/-ałam się z obowiązującym Regulaminem świetlicy wiejskiej  

w Radzikowie Wielkim; 

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

wynajmu.   

__________________ 

                                                                                                                                                                         podpis wnioskodawcy            

                                   
  Data złożenia wniosku (wypełnia wynajmujący):   

                                                                                                                                          ___________________                          

                     ____________________________                                     podpis dyrektora lub osoby upoważnionej 
                                            decyzja  

..__ 



   

VI. Rozliczenie wynajęcia obiektu 

 

stawka za wynajem: ________ zł 

 

opłata za energię elektryczną: ________ zł 

 

 

 

__________________   ______________________ 
                                 data            podpis przedstawiciela administratora świetlicy 

 

 

__________________ 

                                                                                                podpis najemcy 

 

 

 

 

 

 

Dane do rozliczenia: 

STAN LICZNIKA – energia elektryczna: ………………………………………………………………… 

Stan na …………… 20… r., godz. ……………… 

 

Sprawdzenia stanów dokonał: …………………………………………………........... 

 

STAN LICZNIKA – energia elektryczna: ………………………………………………………………… 

Stan na …………… 20… r., godz. ……………… 

 

Sprawdzenia stanów dokonał: …………………………………………………........... 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2  

do Regulaminu Świetlicy Wiejskiej  

w Radzikowie Wielkim 

………………………………………………… 
                                                            miejscowość, data 

 

 

Protokół odbioru obiektu po wynajmie 

 
 

I. Dane Najemcy:  

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

II. Termin wynajmu: ……………………………………………………………………………………………. 

 

III. Opis usterek powstałych z winy Najemcy: 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Sporządził: _____________________ 

Dnia: ______________________ 20__ r. 

__________________ 

                                                                                               podpis najemcy 


