
REGULAMIN I CENNIK WYNAJMU ŚWIETLIC WIEJSKICH 

OBOWIĄZUJĄCY OD 01.01.2020r. 

 

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 

GOK – należy przez to rozumieć Gminny Ośrodek Kultury w Zgorzelcu z/s w Radomierzycach, 

będący zarządcą świetlicy, 

Wynajmującym – należy przez to rozumieć osobę fizyczną wnioskującą o wynajęcie świetlicy 

wiejskiej, będącej w zarządzie Gminnego Ośrodka Kultury w Zgorzelcu z/s w 

Radomierzycach, 

Opiekunie – należy przez to rozumieć osobę wskazaną przez GOK, odpowiedzialną za świetlicę. 

 

 

1. Wynajmujący świetlicę zobowiązany jest złożyć pisemne podanie do Dyrektora GOK z prośbą 

o wynajęcie świetlicy. Podanie musi zawierać miejsce i datę wynajęcia, określenie celu 

wynajęcia oraz przewidywaną ilość osób, która w danym terminie ma się znajdować w 

świetlicy. 

2. Po uzyskaniu zgody, należy uiścić w kasie GOK opłatę wg cennika stanowiącego załącznik nr 1 

do regulaminu. 

3. Pobrać z GOK druk zezwolenia na wynajem, na którym należy potwierdzić podpisem 

odpowiedzialność materialną za powierzony sprzęt i stan ilościowy. Następnie skontaktować 

się z opiekunem danej świetlicy i ustalić termin oraz miejsce pobrania kluczy. 

4. Wynajmujący zdaje opiekunowi świetlicę posprzątaną, w stanie w jakim została mu 

wynajęta. Wytworzone podczas wynajęcia odpady (śmieci) należy zabrać ze sobą i 

zutylizować we własnym zakresie. 

5. Opiekun na w/w druku opisuje stan faktyczny lokalu – czystość, stan ilościowy sprzętu. 

6. Wynajmujący dostarcza w/w druk do GOK celem odebrania kaucji gwarancyjnej (przy 

pozytywnej opinii opiekuna świetlicy). 

7. Kaucja gwarancyjna za wynajęcie świetlicy wynosi 200,00 zł. Dyrektor GOK dopuszcza 

możliwość nie pobierania kaucji gwarancyjnej w uzasadnionych przypadkach. 

8. Dyrektor GOK zastrzega sobie prawo do bezpłatnego wynajmu świetlic wyłącznie radom 

sołeckim na zebrania i spotkania z mieszkańcami oraz władzami gminy. 

9. Dyrektor GOK może odmówić wynajęcia świetlicy bez podawania przyczyny. 

10. Dyrektor GOK dopuszcza możliwość wynajęcia świetlicy na cele inne niż uroczystości 

rodzinne (spotkania informacyjne, prezentację produktów handlowych itp.) w godzinach 

otwarcia danego obiektu. Cena za tego typu wynajęcie jest ustalana indywidualnie. 

11. Świetlice będące w zarządzie GOK stanowią własność samorządu terytorialnego, są 

obiektami publicznymi i w myśl obowiązujących przepisów nie mogą być wykorzystywane do 

prowadzenia na ich terenie agitacji i wyborczej działalności politycznej. 

12. Wynajmujący świetlicę na imprezę okolicznościową, gdzie odtwarzane lub wykonywane są 

utwory muzyczne, zobowiązani są we własnym zakresie wystąpić do ZAiKS o wydanie licencji 

na publiczne odtwarzanie/wykonanie utworów oraz uiścić opłatę z tego tytułu. Wynajmujący 

bierze na siebie pełną odpowiedzialność za niedopełnienie tego obowiązku. Kontakt: 

Stowarzyszenie Autorów ZAIKS Inspektorat Jelenia Góra – tel. 757526909 lub 512094958. 

  



Załącznik nr 1 do Regulaminu 

STAWKI OPŁAT ZA WYNAJEM ŚWIETLIC WIEJSKICH NA TERENIE GMINY 

ZGORZELEC obowiązujące od 01.01.2020r.  

MIEJSCOWOŚĆ Kwota zł/doba 

Białogórze 300,00 

Gronów 300,00 

Jerzmanki 300,00 

Kostrzyna 300,00 

Koźlice 300,00 

Łomnica 300,00 

Przesieczany 300,00 

Radomierzyce 300,00 

Sławnikowice  OSP 300,00 

Trójca OSP 300,00 

Żarska Wieś 300,00 

 

 

STAWKI OPŁAT ZA WYPOŻYCZENIE ZE ŚWIETLIC WIEJSKICH NA TRENIE 

GMINY ZGORZELCE STOLIKÓW I KRZESEŁ 

Stoliki  8zł/szt. 

Krzesełka 3zł/szt. 

 

 

Przy każdorazowym wynajęciu świetlicy pobiera się kaucję gwarancyjną w wysokości 

200,00zł. O zwrocie kaucji decyduje opinia opiekuna przedstawiona jednostce po 

przyjęciu kluczy.  

 

 

 


