Załącznik do Zarządzenia nr 14/2015
Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie
z dnia 28.09.2015

Regulamin określający zasady, tryb i opłaty z korzystania ze świetlic
wiejskich na terenie Gminy Żarów – w miejscowościach Mrowiny,
Mielęcin, Przyłęgów

Rozdział 1
Postanowienia Ogólne
§1
1 Świetlice wiejskie w Mrowinach, Mielęcinie i Przyłęgowie stanowią własność Gminy Żarów,
będące jednocześnie w użyczeniu przez Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie
2. Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie ponosi koszty utrzymania świetlic wiejskich
w Mrowinach, Mielęcinie i Przyłęgowie w zakresie:
– remontów i modernizacji
– ogrzewania, dostawy energii elektrycznej, wody i gazu
– odbioru ścieków i odpadów komunalnych
– przeglądów okresowych
– wyposażenia
3. Opiekunami świetlic wiejskich są gospodarze świetlic wiejskich.
§2
Działalność świetlic wiejskich ma na celu integrację środowiska lokalnego, inicjowanie
aktywności mieszkańców działających na rzecz wsi oraz prowadzenie działalności w zakresie
edukacji i animacji kulturalnej, rozpoznawania, rozbudzania i zaspokajania potrzeb i zainteresowań
kulturalnych i sportowych, wspierania amatorskiego ruchu artystycznego, ochrony tradycji i
dziedzictwa kulturowego w zakresie folkloru, sztuki, rękodzieła ludowego i artystycznego.
Rozdział 2
Zasady, tryb i opłaty korzystania ze świetlic wiejskich
§3
Ze świetlic wiejskich mogą korzystać osoby fizyczne, prawne jak i organizacje społeczne.
§4
1. Świetlice wiejskie mogą być odpłatnie wynajmowane m.in. na uroczystości rodzinne, tj. wesela,
chrzciny, komunie, przyjęcia urodzinowe itp., kursy i szkolenia, zebrania Komitetów Wyborczych.
2. Świetlice wiejskie nieodpłatnie udostępnia się na cele użyteczności publicznej, tj.:
– zebrania: wiejskie, Rady Sołeckiej i innych organizacji działających na terenie sołectw
Mrowiny, Mielęcin, Przyłęgów
– imprezy, zabawy, spotkania i zajęcia pozalekcyjne organizowane dla dzieci w wieku

przedszkolnym i szkolnym z terenu Sołectw: Mrowiny, Mielęcin, Przyłęgów, organizowane
przez Rade Sołecką, Burmistrza Miasta Żarów oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w
Żarowie.
– Spotkania okolicznościowe typu Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, Spotkania Opłatkowe itp. dla mieszkańców wsi Mrowiny, Mielęcin, Przyłęgów organizowane przez Rade Sołecką.
3. Świetlice wiejskie mogą być za zezwoleniem Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Sportu
w Żarowie, nieodpłatnie użyczane dla osób szczegołnie zaangażowanych w pracę na rzecz
społeczności wiejskiej. Akceptacja przez Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Sportu w
Żarowie następuje wyłącznie po wniesieniu pisemnego podania, w sprawie użyczenia świetlicy
wiejskiej. W przypadku braku akceptacji Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Sportu świetlicę
udostępnia się na zasadach jak w pkt.1.
4. W przypadku korzystania ze świetlic wiejskich wybudowanych, przebudowanych,
zmodernizowanych przy współudziale środków finansowych pochodzących z funduszy Unii
Europejskiej, w okresie związania celem projektu, osoby biorące świetlicę do używania zawierają z
Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Żarowie, pisemną umowę użyczenia świetlicy.
5. Koszty eksploatacyjne wynikające z wykorzystywania obiektów do celów, o których mowa w
pkt. 1,2,3,4 pokrywają organizatorzy imprez.
§ 5.
Najem/ użyczenie świetlicy następuje na podstawie zawartej umowy najmu/ użyczenia między
Najemcą a Wynajmującym, bądź Użyczającym i Biorącym w Użyczenie.
§ 6.
1. Ustala się stawki opłat netto za wynajem następujących świetlic wiejskich, za jeden dzień
kalendarzowy:
– świetlica wiejska w Mrowinach – 150zł
– świetlica wiejska w Mielęcinie – 100zł
– świetlica wiejska w Przyłęgowie – 100 zł
2. Za jeden dzień kalendarzowy rozumie się każdą rozpoczętą dobę.
3. Ustala się stawki godzinowe netto za wynajem następującyh świetlic wiejskich w wysokości:
– świetlica wiejska w Mrowinach – 25zł
– świetlica wiejska w Mielęcinie – 20zł
– świetlica wiejska w Przyłęgowie – 20zł
4. Do wszystkich podanych stawek doliczana jest obowiązująca w dniu podpisania umowy stawka
podatku VAT.
5. Wynajmowi lub użyczeniu nie mogą być oddawane świetlice, w których trwają roboty
budowlane i remonty.
§ 7.
1. Najemcy wynajmujący świetlicę na imprezy towarzyskie, zabawy itp. ponoszą stałą opłatę w
wysokości stawki za jeden dzień kalendarzowy na daną świetlicę, wraz z należnym podatkiem VAT.
2. W przypadku wynajmu świetlicy na przyjęcie weselne, najem następuje na dni od czwartku do
poniedziałku następnego tygodnia włącznie.
§ 8.
1.Korzystający z obiektów oprócz opłat za wynajem, wpłacają zaliczkę w kwocie 60zł netto za
wodę i ścieki oraz zaliczkę na pozostałe media (prąd i gaz) w kwocie 150zł, do których dolicza się

obowiązującą w dniu podpisania umowy stawkę podatku VAT.
2. Rozliczenie zaliczek następuje po zakończeniu umowy i zdaniu lokalu, zgodnie z protokołem
zdawczo – odbiorczym sporządzonym przez gospodarza świetlicy, na okoliczność
wynajmu/użyczenia świelicy wiejskiej.
3. Różnica w rozliczeniu może zostać wypłacona najemcy/biorącemu w użyczenie, po naprawie
ewentualnych szkód powstałych z winy najemcy/biorącego w użyczenie podczas trwania
najmu/użyczenia.
§ 9.
Opłaty uiszcza się przed wynajmem, najpóźniej w dniu podpisania umowy, w kasie Gminnego
Centrum Kultury i Sportu w Żarowie ul. Piastowska 10a lub na konto bankowe:
BZ WBK O/Żarów 41 1090 2369 0000 0006 0201 9502,
wyodrębniając przy tym osobno przelew z tytułu zaliczki za media, oraz przelew z tytułu
opłaty za wynajem świetlicy.
§ 10
Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.10.2015

