
ZARZĄDZENIE Nr 10/2015 

Dyrektora Cedyńskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Cedyni 

z dnia 08.07.2015 roku 

 

w sprawie przyjęcia regulaminu udostępnienia świetlic wiejskich wraz z wyposażeniem. 

  

Na podstawie ust. 17 ustawy z dnia 25.10.1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu 

działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012, poz. 406 z późniejszymi zmianami),  

 

Dyrektor Cedyńskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Cedyni 

zarządza co następuje: 

 

 

           § 1  

Przyjmuje się opracowany regulamin udostępnienia świetlic wiejskich wraz z wyposażeniem  

stanowiący załącznik nr 1, załącznik nr 2 (umowa udostępniania budynku świetlicy 

wiejskiej), załącznik nr 3 (wysokość opłat eksploatacyjnych), załącznik nr 4 (protokół 

zdawczo-odbiorczy świetlicy), załącznik nr 5 (oświadczenie) do niniejszego Zarządzenia.  

 

§ 2 

Zobowiązuje się pracowników Cedyńskiego Ośrodka Kultury i Sportu do zapoznania się z 

treścią zarządzenia i załącznika oraz przestrzegania w pełni zawartych w nim postanowień. 

 

§ 3  

Traci moc poprzednie Zarządzenie. 

§ 4  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 do 

Zarządzenia nr 10 Dyrektora  

Cedyńskiego Ośrodka Kultury i Sportu 

 

 

          § 1 

Bezkosztowo ze świetlicy wiejskiej i wyposażenia może korzystać Urząd Miasta i Gminy a 

także jednostki organizacyjne z nim powiązane min. na potrzeby zebrań wiejskich. Ponad to 

bezkosztowo ze świetlicy wiejskiej i wyposażenia mogą korzystać sołtysi, rady sołeckie, 

mieszkańcy wsi oraz organizacje i stowarzyszenia działające w danej miejscowości w ramach 

zorganizowanych inicjatyw społecznych, które nie generują zysku tj. zebrania wiejskie, 

imprezy kulturalne i sportowo-rekreacyjne, nieodpłatne szkolenia, skierowane do 

społeczności lokalnej, bezpłatne badania i spotkania z mieszkańcami w zakresie zdrowia, 

finansowane ze środków publicznych itp.  

      § 2 

Zwrot kosztów użytkowania świetlicy ponoszą osoby fizyczne i prawne oraz inne podmioty 

na organizację wydarzeń i uroczystości np. wesela, chrzciny, komunie, stypy, spotkania 

rodzinne, pokazy, zabawy, imprezy rozrywkowe (urodziny, imieniny, dyskoteki) itp., na 

podstawie wniosku i umowy podpisanego i złożonego przez zainteresowanego.  

 

Zwrot kosztów użytkowania świetlicy wg wydarzenia  

dla osób prywatnych   

- imprezy i zabawy np. urodzinowe dla dzieci w wieku przedszkolnym, szkół podstawowych i 

gimnazjalnych - 50 zł brutto plus koszty związane z opłatami eksploatacyjnymi (ścieki, 

zużycie wody, energii elektrycznej). 

- imprezy okolicznościowe np. urodziny, imieniny, rocznica - 100 zł brutto plus koszty 

związane z opłatami eksploatacyjnymi (ścieki, zużycie wody, energii elektrycznej). 

- chrzciny, komunia, stypa - 150 zł brutto plus koszty związane z opłatami eksploatacyjnymi 

(ścieki, zużycie wody, energii elektrycznej). 

- wesele - 300 zł brutto plus koszty związane z opłatami eksploatacyjnymi,  poprawiny– 150 

zł brutto plus koszty związane z opłatami eksploatacyjnymi (ścieki, zużycie wody, energii 

elektrycznej). 

dla instytucji komercyjnych  

- za każde 3 godziny - 150 zł brutto (każda następna 50 zł brutto) 

       § 3  

Korzystający ze świetlicy jest materialnie odpowiedzialny za powierzone pomieszczenia oraz 

znajdujące się w nich urządzenia i wyposażenie, a w przypadku powstania zniszczeń lub strat 

jest zobowiązany do przywrócenia stanu poprzedniego lub całkowitego pokrycia kosztów 

usunięcia zniszczeń. 

       § 4 

Dyrektor Cedyńskiego Ośrodka Kultury i Sportu ma prawo odmówić udostępnienia budynku 

świetlicy wiejskiej. Może też w uzasadnionych przypadkach zwolnić organizatorów 

wydarzenia ze zwrotu kosztów użytkowania świetlicy. 

 

  


