
 

 

UCHWAŁA NR XXVII/362/16 

RADY GMINY ZGIERZ 

z dnia 29 września 2016 r. 

w sprawie ustalenia regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich w miejscowości Gieczno, Jedlicze A, 

Jedlicze B, Kania Góra, Rosanów i Ustronie 

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: 

Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komu-

nalnej (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 573, poz. 960) Rada Gminy Zgierz uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się Regulamin korzystania ze świetlic wiejskich: 

1) Centrum Aktywizacji Społeczno-Kulturalnej i Sportowej w Giecznie, ul. Sportowa 3; 

2) Świetlicy Wiejskiej w Jedliczu A, ul. Długa 36; 

3) Sołtysówki w Jedliczu B, ul. Jana Kochanowskiego 2; 

4) Świetlicy Wiejskiej w Kaniej Górze, ul. Strażacka 17; 

5) Świetlicy Wiejskiej w Rosanowie, ul. Długa 92; 

6) Centrum Kultury w Ustroniu, ul. Ustronie 10. 

§ 2. Treść regulaminu stanowi załącznik do uchwały. 

§ 3. Traci moc uchwała nr IX/120/15 z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania 

ze świetlic wiejskich w miejscowości Gieczno, Jedlicze A, Kania Góra, Rosanów i Ustronie. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zgierz. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dnia od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Wo-

jewództwa Łódzkiego. 

  

 Przewodniczący Rady Gminy Zgierz 

 

 

Marek Telenda 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
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Załącznik do Uchwały Nr XXVII/362/16 

Rady Gminy Zgierz 

z dnia 29 września 2016 r. 

REGULAMIN 

korzystania ze świetlic wiejskich: 

1) Centrum Aktywizacji Społeczno-Kulturalnej i Sportowej w Giecznie, ul. Sportowa 3 

2) Świetlicy Wiejskiej w Jedliczu A, ul. Długa 36 

3) Sołtysówki w Jedliczu B, ul. Jana Kochanowskiego 2 

4) Świetlicy Wiejskiej w Kaniej Górze, ul. Strażacka 17 

5) Świetlicy Wiejskiej w Rosanowie, ul. Długa 92 

6) Centrum Kultury w Ustroniu, ul. Ustronie 10 

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

§ 1. Działalność świetlic wiejskich ma na celu: 

1) integrację środowiska lokalnego; 

2) inicjowanie aktywności mieszkańców działających na rzecz wsi oraz prowadzenie działalności kulturalno-

oświatowej i sportowej; 

3) organizację spotkań sołtysów, rad sołeckich i radnych z mieszkańcami, organizacjami i środowiskami lo-

kalnymi; 

4) rozwój działalności kulturalnej, adresowanej do poszczególnych grup wiekowych społeczności wiejskiej; 

5) inspirowanie nowych form działalności kulturalnej; 

6) popularyzację amatorskich form artystycznych; 

7) organizację imprez o charakterze kulturalnym i sportowym, przeznaczonych dla ogółu mieszkańców gminy 

Zgierz (m.in. festynów, uroczystości); 

8) promocję gminy Zgierz; 

9) promowanie sportu masowego, podejmowanie działań rekreacyjnych; 

10) współpracę z organizacjami i środowiskami lokalnymi z terenu gminy Zgierz. 

Rozdział 2 

Zarządzanie majątkiem świetlic wiejskich 

§ 2. 1. Świetlice wiejskie stanowią własność gminy Zgierz. 

2. Świetlicami wiejskimi zarządza Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji z siedzibą w  

Dzierżąznej. 

3. Świetlice mogą być: 

1) udostępniane nieodpłatnie: 

a) na przedsięwzięcia organizowane przez gminę Zgierz i jej jednostki organizacyjne oraz Wójta Gminy 

Zgierz, 

b) Radzie Gminy Zgierz oraz radnym, przy czym w przypadku radnych dotyczy to świetlic znajdujących 

się na obszarze odpowiadającym okręgowi, w którym sprawują mandat lub w przypadku braku świetlicy 

na takim obszarze, w najbliżej położonej świetlicy, 

c) sołtysom na zebrania wiejskie, bezpłatne imprezy sportowe i kulturalne, festyny i uroczystości, 

d) jednostkom Ochotniczej Straży Pożarnej działającym na terenie gminy w ramach działalności statutowej, 

e) Kołom Gospodyń Wiejskich, 
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f) organizacjom społecznym na spotkania związane z ich działalnością statutową o charakterze "non-

profit"; 

2) wynajmowane odpłatnie na podstawie umów podpisanych z Dyrektorem Gminnego Centrum Kultury, 

Sportu, Turystyki i Rekreacji z siedzibą w Dzierżąznej (w czasie, w którym nie są wykorzystywane dla ce-

lów gminnych), z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa na: 

a) imprezy rodzinne, wiejskie i inne uroczystości okolicznościowe (wesela, chrzciny, komunie, stypy, szko-

lenia komercyjne, itp.), 

b) spotkania, prezentacje, szkolenia, pokazy itp. prowadzone przez osoby, instytucje lub organizacje ze-

wnętrzne, w ramach ich działalności gospodarczej lub statutowej z wyjątkiem sytuacji określonej w § 2 

ust. 3 pkt 1 lit. f, 

c) spotkania wyborcze, 

d) przeprowadzenie przez organizacje społeczne imprez dochodowych z przeznaczeniem na działalność sta-

tutową (festyny, imprezy okolicznościowe i inne). 

4. Gospodarzami świetlic są osoby wyznaczone przez Dyrektora Gminnego Centrum Kultury, Sportu, Tu-

rystyki i Rekreacji z siedzibą w Dzierżąznej. 

Rozdział 3 

Korzystanie ze świetlic 

§ 3. 1. Korzystanie ze świetlicy wymaga wcześniejszego uzgodnienia z Dyrektorem Gminnego Centrum 

Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji z siedzibą w Dzierżąznej. 

2. Korzystający z obiektu nie może podnajmować/udostępniać pomieszczeń innym osobom. 

3. Wszystkie planowane przedsięwzięcia należy zgłaszać do harmonogramu, prowadzonego przez Dyrekto-

ra Gminnego Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji z siedzibą w Dzierżąznej z dwutygodniowym 

wyprzedzeniem. W szczególnych przypadkach okres ten może ulec skróceniu. 

4. Przy przekazaniu świetlicy winna być wyznaczona osoba odpowiedzialna, do której należy przekazanie  

i przejęcie lokalu, nadzór nad korzystaniem z lokalu oraz przekazaniem lokalu w stanie takim, w jakim został 

przyjęty. 

5. Osobą odpowiedzialną za przekazanie i odbiór świetlicy jest Gospodarz świetlicy. 

6. Przy przekazaniu świetlicy (odpłatnie lub nieodpłatnie) Gospodarz świetlicy wraz z osobą, na rzecz któ-

rej następuje przekazanie (organizator) sprawdzają stan pomieszczeń, urządzeń oraz wyposażenia. Strony pod-

pisują stosowny protokół zdawczo-odbiorczy. Czynność ta zostaje powtórzona przy oddawaniu obiektu. 

7. Odbiór świetlicy i kluczy do pomieszczeń następuje po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego.  

Z chwilą przekazania kluczy odpowiedzialność za bezpieczeństwo i porządek w świetlicy oraz w jej bezpo-

średnim otoczeniu ciąży na organizatorze. 

8. Organizator we własnym zakresie przygotowuje pomieszczenia do imprezy (w tym sprzątanie) oraz każ-

dorazowo sprząta świetlicę przed zdaniem kluczy i pomieszczeń. 

9. Za korzystanie ze świetlic najemca płaci opłatę ryczałtową (za zużycie mediów, koszty związane  

z utrzymaniem obiektu), a umowa zawarta z Dyrektorem Gminnego Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Re-

kreacji z siedzibą w Dzierżąznej jest umową najmu pomieszczeń. 

10. Wynajęcie świetlicy odbywa się poprzez złożenie wniosku do Dyrektora Gminnego Centrum Kultury, 

Sportu, Turystyki i Rekreacji z siedzibą w Dzierżąznej w terminie nie później niż 7 dni przed datą wynajęcia. 

11. Odpłatne wynajęcie świetlicy jest możliwe na podstawie pisemnej umowy, zawartej przez Dyrektora 

Gminnego Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji z siedzibą w Dzierżąznej z pełnoletnią osobą fi-

zyczną lub osobą prawną ubiegającą się o wynajęcie. 

12. Wynajmujący po podpisaniu umowy powinien uiścić wszelkie opłaty z góry, najpóźniej 2 dni przed 

terminem wynajęcia, na konto Gminnego Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji z siedzibą w Dzier-

żąznej, podane w umowie. 
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13. Wszelkie opłaty z tytułu korzystania ze świetlic są uiszczane na podstawie faktur VAT wystawianych 

przez Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji z siedzibą w Dzierżąznej. 

14. Środki uzyskane z wynajęcia świetlic stanowią dochód Gminnego Centrum Kultury, Sportu, Turystyki  

i Rekreacji z siedzibą w Dzierżąznej i są przeznaczone na pokrycie kosztów ich utrzymania. 

15. Wzory: zgłoszenia przedsięwzięcia do harmonogramu, o którym mowa w ust. 3, protokołu zdawczo-

odbiorczego, o którym mowa w ust. 6, wniosku o wynajęcie świetlicy, o którym mowa w ust. 10 oraz wyso-

kość stawki za najem poszczególnych świetlic wiejskich, uwzględniając koszty związane z utrzymaniem obiek-

tu, oraz kwotę kaucji stanowiącą zabezpieczenie roszczenia wynajmującego z tytułu najmu i szkód powstałych 

podczas najmu, określi Dyrektor Gminnego Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji z siedzibą w 

Dzierżąznej w drodze zarządzenia. 

§ 4. 1. Osoby korzystające ze świetlic wiejskich mają obowiązek przestrzegania regulaminu świetlic, prze-

pisów BHP, ppoż. i dotyczących porządku publicznego oraz bezpieczeństwa i stanu sanitarnego, a także pole-

ceń i wskazówek Gospodarza świetlicy. 

2. Osoby korzystające ze świetlic wiejskich mają obowiązek dbania o porządek i wystrój świetlicy, posza-

nowania mienia, kulturalnego zachowania się w świetlicach oraz odpowiedzialności za własne postępowanie. 

3. Osoby korzystające ze świetlic ponoszą pełną odpowiedzialność za urządzenia i wyposażenie znajdujące 

się w pomieszczeniach. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia bądź kradzieży urządzeń i wyposażenia, o któ-

rych mowa wyżej, korzystający mają obowiązek zgłoszenia tego faktu Gospodarzowi świetlicy. 

4. Osoby korzystające ze świetlic wiejskich ponoszą odpowiedzialność za zniszczenia mienia, w tym dzia-

łanie osób, którymi się opiekują, jeżeli w wyniku ich działania powstały szkody materialne. 

5. W przypadku stwierdzenia zniszczeń osoby korzystające ze świetlic zobowiązane są do usunięcia po-

wstałych usterek, naprawy bądź w przypadku znacznego uszkodzenia sprzętu – jego wymiany, w terminie 

wskazanym przez Dyrektora Gminnego Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji z siedzibą w Dzierżąz-

nej. W przypadku niezastosowania się do powyższych wytycznych, szkoda zostanie naprawiona z budżetu 

Gminnego Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji z siedzibą w Dzierżąznej, a osoby korzystające ze 

świetlic zostaną obciążone kosztami naprawy lub zakupu. 

6. Osoby korzystające ze świetlicy mają obowiązek dbać o mienie znajdujące się w świetlicy (np. meble, 

sprzęt AGD i RTV, zabawki, sprzęt biurowy, materiały plastyczne, itp.), które nie może być niszczone, przy-

właszczane przez uczestników, ani wynoszone poza teren świetlicy. 

7. Osoby, które niszczą urządzenia lub wyposażenie świetlicy lub na terenie przyległym, ponoszą odpowie-

dzialność materialną i karną za wyrządzone szkody. 

8. Do obowiązków osób korzystających należy dokładne posprzątanie wszystkich zajmowanych pomiesz-

czeń, używanego sprzętu oraz terenu przed wejściem bezpośrednio po zakończeniu korzystania z obiektu. 

9. Dyrektor Gminnego Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji z siedzibą w Dzierżąznej może nie 

wyrazić zgody na przeprowadzenie imprezy, jeśli zagraża ona życiu lub zdrowiu ludzi, a także gdy grozi naru-

szeniem porządku publicznego bądź dewastacją mienia, a także jeżeli z innych ważnych powodów jej udostęp-

nienie w danym terminie jest niemożliwe. 

10. Zabrania się przychodzenia do świetlicy pod wpływem alkoholu i/lub środków odurzających, jak rów-

nież spożywania wyżej wymienionych używek oraz palenia papierosów na jej terenie. Zakaz spożywania alko-

holu nie dotyczy wynajmu określonego w § 2 ust. 3 pkt 2 lit. a, b, d, chyba że przepisy szczególne stanowią 

inaczej. 

11. Zarówno Gospodarze świetlic, jak i gmina Zgierz oraz Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki  

i Rekreacji z siedzibą w Dzierżąznej nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki i szkody na osobach i mieniu, 

będące skutkiem korzystania ze świetlic lub ich wyposażenia w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem bądź 

postanowieniami niniejszego regulaminu. 
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Rozdział 4 

Finansowanie świetlic 

§ 5. 1. Utrzymanie świetlic wiejskich finansowane jest bezpośrednio z budżetu Gminnego Centrum Kultu-

ry, Sportu, Turystyki i Rekreacji z siedzibą w Dzierżąznej. 

2. Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji z siedzibą w Dzierżąznej ponosi koszty utrzy-

mania świetlic w zakresie: 

1) ogrzewania, dostaw energii elektrycznej i wody; 

2) odbioru ścieków i odpadów; 

3) remontów i modernizacji; 

4) innych koniecznych dostaw i usług. 

  

 Przewodniczący Rady Gminy Zgierz 

 

 

Marek Telenda 
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