Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Burmistrza
Miasta i Gminy Krzywiń
nr 34/2016 z dnia 1 kwietnia 2016r.

Regulamin korzystania ze świetlic wiejskich należących do Gminy Krzywiń
Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
1. Świetlice wiejskie stanowią własność gminy i przekazane zostały do użytkowania
społeczności wiejskiej celem zaspokojenia potrzeb mieszkańców wsi.
2. Za stan techniczny świetlicy odpowiedzialny jest Sołtys wsi lub opiekun świetlicy.
3. Świetlica wiejska jest miejscem spotkań integrującym środowisko lokalne.
4. Gmina Krzywiń jest właścicielem świetlic i ponosi koszty ich utrzymania w zakresie:
1) remontów i modernizacji;
2) ogrzewania, dostawy energii elektrycznej, gazu, wody i odprowadzania ścieków;
3) ubezpieczenia budynków.
Rozdział II
WARUNKI KORZYSTANIA ZE ŚWIETLIC
§ 2.
1. Nieodpłatnie ze świetlic korzystać mogą działające na terenie Gminy Krzywiń:
1) Samorządy Mieszkańców Wsi w ramach zorganizowanych inicjatyw lokalnych: zebrania
wiejskie, imprezy sportowe, kulturalne (festyny), nieodpłatne szkolenia dla mieszkańców wsi,
itp.;
2) członkowie Koła Gospodyń Wiejskich;
3) stowarzyszenia, zespoły ludowe, Ochotnicza Straż Pożarna, członkowie klubów
sportowych, klubów seniora.
4) szkoły, przedszkola, biblioteka oraz rady rodziców.
2. Odpłatnie udostępnia się świetlice innym podmiotom na imprezy okolicznościowe w
celach prywatnych, komercyjnych i innych na podstawie umów podpisanych z Gminą
Krzywiń (wesela, komunie, stypy, szkolenia komercyjne itp.).
§ 3.
1.Odpłatność za korzystnie ze świetlicy obejmuje czynsz według cennika stanowiącego
załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
2.Podmioty wymienione w § 2. pkt 1. uiszczają 50% pobieranej opłaty zgodnie z cennikiem
opłat dla poszczególnych świetlic zamieszczonym w załączniku nr 1 do niniejszego
zarządzenia w przypadku organizacji wydarzenia odpłatnego, biletowanego dla osób trzecich
tj. np. zabawy andrzejkowe, karnawałowe.
§ 4.
1. Świetlice wiejskie wynajmowane są na pisemny wniosek złożony do Burmistrza Miasta i
Gminy Krzywiń zatwierdzony wcześniej przez Sołtysa wsi.
2.Wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 niniejszego regulaminu.
3. Sołtys wsi wydaje druk wzoru wniosku, umowy oraz cennik korzystania ze świetlic.
4. Wzór umowy najmu świetlicy stanowi załącznik nr 3 niniejszego regulaminu.

5. Sołtysi lub opiekunowie świetlic zobowiązani są do:
a) otwierania i zamykania świetlicy,
b) czuwania na przestrzeganiem regulaminu korzystania ze świetlicy,
c) udostępniania świetlicy na rzecz zainteresowanych,
d) sporządzania protokołu zdawczo-odbiorczego wynajmu świetlicy i dostarczenia go do
Urzędu Miasta i Gminy w Krzywiniu w terminie 14 dni od dnia zakończenia wynajmu
świetlicy.
Rozdział III
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 5.
Osoby korzystające ze świetlicy winny przestrzegać przepisów BHP, p.poż. oraz dotyczących
porządku publicznego i stanu sanitarnego.
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