
 

 

 

                                                                                   Załącznik do Zarządzenia  Nr 14 Wójta Gminy Kraśnik 

                                                                                   z  dnia 20  lutego 2019 r. 

 

„Regulamin korzystania ze świetlic wiejskich i ich wyposażenia w miejscowościach:  Dąbrowa Bór, 

Spławy Pierwsze, Spławy Drugie, Suchynia,  Słodków Pierwszy, Słodków Drugi, Słodków Trzeci”. 

 

                                                                           Postanowienia ogólne 

                                                                                        §1 

1. Ustala się zasady korzystania ze świetlic wiejskich i ich wyposażenia w miejscowościach:   

Dąbrowa Bór, Spławy Pierwsze, Spławy Drugie, Suchynia, Słodków Pierwszy, Słodków Drugi, 

Słodków Trzeci. 

2. Świetlice wiejskie stanowią własnośd Gminy Kraśnik ( za wyjątkiem świetlicy w Słodkowie 

Trzecim, która jest użyczona gminie Kraśnik). 

3.  Za stan techniczny i wyposażenie świetlicy odpowiedzialna jest Gmina. 

4. Działalnośd świetlicy wiejskiej ma na celu integrację środowiska lokalnego, inicjowanie 

aktywności mieszkaoców działających na rzecz wsi oraz prowadzenie działalności kulturalno-

oświatowej i sportowej. Świetlica wiejska jest miejscem spotkao integrujących środowisko. 

5. Gmina Kraśnik  ponosi koszty  utrzymania świetlic w zakresie:  

1) remontów i modernizacji;  

2) ogrzewania, dostawy energii elektrycznej, gazu,  wody i odprowadzania ścieków;  

3) ubezpieczenia budynków i ich wyposażenia.  

 

                                                              Warunki korzystania ze świetlic 

                                                                                       §2 

1. Nieodpłatnie ze świetlic korzystad mogą działające na terenie gminy  Kraśnik: 

 



1) Rady Sołeckie w ramach zorganizowanych inicjatyw lokalnych: zebrania wiejskie, imprezy 

sportowe, kulturalne (festyny), nieodpłatne szkolenia dla mieszkaoców wsi organizowane 

przez instytucje rolnicze i samorządowe (np. ARiMR, KRUS, LGD, itp.) 

2) członkowie Kół Gospodyo Wiejskich (z wyłączeniem imprez oraz uroczystości prywatnych 

organizowanych przez członków Kół);  

3) stowarzyszenia, zespoły ludowe i folklorystyczne, Ochotnicza Straż Pożarna, członkowie 

klubów sportowych (z wyłączeniem imprez oraz uroczystości prywatnych organizowanych 

przez członków w/w organizacji).  

2. Koszty eksploatacyjne wynikające z korzystania z obiektów do celów, o których mowa w pkt 1,2,3 

pokrywane będą z budżetu gminy. 

3. Odpłatnie udostępnia się świetlice innym podmiotom, w tym osobom fizycznym na imprezy  

w celach prywatnych, komercyjnych i innych na podstawie umów podpisanych z Gminą  

Kraśnik(wesela, komunie, stypy, szkolenia komercyjne itp.) 

4. Zastrzega się, że Gmina  Kraśnik ma pierwszeostwo do rezerwacji terminów na realizację 

własnych zadao statutowych . 

5. W świetlicy w Słodkowie Trzecim podczas organizowanych imprez i uroczystości może przebywad 

do 50 osób. 

                                                                                      § 3 

Odpłatnośd za korzystnie ze świetlicy obejmuje następujące składniki:  

1) czynsz według cennika stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu;  

2) koszty zużycia mediów, tj. energii elektrycznej, gazu, wody bieżącej a także wywozu 

nieczystości płynnych ( na podstawie protokołu przekazania). 

                                                                                       § 4 

1. Świetlice wiejskie wynajmowane są na pisemny wniosek złożony do Urzędu Gminy Kraśnik, po 

uprzedniej konsultacji terminu wynajęcia sali z gospodarzem budynku. 

2. Wniosek powinien byd złożony co najmniej 14 dni, wyjątkowo 7 dni przed planowanym terminem 

imprezy.    W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten może zostad skrócony. Wzór 

wniosku stanowi załącznik nr 2 niniejszego regulaminu.  

3. Gospodarz świetlicy, wydaje druk  wniosku, umowy oraz cennik korzystania ze świetlic osobom 

zainteresowanym, zaś za podpisanie umów najmu i pobieranie opłat za wynajmowane obiekty 

odpowiedzialny jest pracownik Urzędu Gminy Kraśnik. Wzory wniosków dostępne są                                     

w Urzędzie Gminy oraz u gospodarzy świetlic.  

4. Wzór umowy najmu świetlicy stanowi załącznik nr 3 niniejszego regulaminu.  

5. W przypadku złożenia więcej niż jednego wniosku na dany dzieo Wójt Gminy dokonuje wyboru 

najemcy mając na uwadze datę złożenia wniosku. 



 

 

                                                                                  

                                                                                             § 5 

1. Najemca ponosi odpowiedzialnośd za zniszczenia mienia, w tym działanie osób, którymi się 

opiekuje lub/i posługuje, jeżeli w wyniku ich działania powstały szkody materialne.  

2. W przypadku wynajmu świetlicy Najemca wpłaca kaucję wg cennika stanowiącego załącznik nr 1 

do niniejszego regulaminu na zabezpieczenie pokrycia ewentualnych strat i szkód powstałych                         

w czasie trwania najmu lub nieuregulowania należności za media.  

 

                                                                        Postanowienia koocowe 

                                                                                         § 6 

1. Niezależnie od uzyskania zgody na czasowe użytkowanie świetlicy, obowiązkiem Najemcy jest 

uzyskanie wszelkich innych prawem wymaganych pozwoleo, zgód i innych dokumentów 

wymaganych do przeprowadzenia danej imprezy. 

2. Uzyskanie zgody na użytkowanie świetlicy w celu przeprowadzenia imprezy określonej we 

wniosku nie jest jednoznaczne z faktem, iż pomieszczenia świetlicy spełniają prawem wymagane 

obostrzenia dotyczące przeprowadzenia danego rodzaju imprezy.  

3. Obowiązkiem Najemcy jest weryfikacja czy dana świetlica spełnia odpowiednie wymogi do 

przeprowadzenia danej imprezy i ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialnośd. 

4. Osoby korzystające ze świetlicy winny przestrzegad przepisów BHP, ppoż. oraz dotyczących 

porządku publicznego i stanu sanitarnego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                                   Załącznik Nr 1 do Regulaminu 

                                                                                   korzystania ze świetlic wiejskich i ich wyposażenia 

 

CENNIK CZYNSZU DLA POSZCZEGÓLNYCH ŚWIETLIC                                                                                          

(Cena obejmuje wynajem lokalu wraz z wyposażeniem  zakupionym z budżetu Gminy Kraśnik) 

 

 

Lp. Miejscowośd 

Uroczystości , 

imprezy 

prywatne               

do 3 dni 

 

Uroczystości, 

imprezy 

powyżej 3 dni-

każdy następny  

1 dzieo 

 

 

szkolenia, 

spotkania                 

(1 doba)-nie 

dotyczy  osób  

fizycznych 

 

fiprywatnych 

wynajem za 

godzinę 

Kaucja  

1 Dąbrowa Bór 250,00 zł 120,00 zł 160,00 zł  

40,00 zł 

300,00 zł * 

2 
Spławy 

Pierwsze 
400,00 zł 120,00 zł  

160,00 zł 

 

40,00 zł 

300,00 zł * 

3 Spławy 

Drugie 
400,00 zł 120,00 zł  

160,00 zł 

 

40,00 zł 

300,00 zł * 

4 Suchynia 350,00 zł 120,00 zł  

160,00 zł 

 

40,00 zł 

300,00 zł * 

5 Słodków 

Pierwszy 
400,00 zł 120,00 zł  

160,00 zł 

 

40,00 zł 

300,00 zł * 

6 Słodków 

Drugi 
400,00 zł 120,00 zł  

160,00 zł 

 

40,00 zł 

300,00 zł * 

7 Słodków 

Trzeci 
400,00 zł 120,00 zł  

160,00 zł 

 

40,00 zł 

300,00 zł * 

*kaucja na organizowane 18-tki  wynosi 500 zł, kaucja dotyczy imprez prywatnych 

Do powyższych stawek dolicza się obowiązujący podatek VAT, oprócz kaucji 

 

 



 

 

 


