
Zarządzenie nr 11/2013 

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury 

z dnia 13 listopada 2013 roku 

  

w sprawie powołania komisji do monitorowania działalności świetlicy wiejskiej  

w Lignowach Szlacheckich  

 

 

Na podstawie art. 28 ust.2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu                   

i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn. Dz. U. z 16 kwietnia 2012 r. poz. 406) 

Statutu Miejskiego Ośrodka Kultury w Pelplinie, uchwały Rady Miejskiej w Pelplinie nr 

XXII/198/09 z dnia 5 marca 2009, umowy użytkowania nr RPGNiG.72243-4/U.T/2010 z dnia 

1 lipca 2010 r. pomiędzy Gminą Pelplin, a Miejskim Ośrodkiem Kultury w Pelplinie, 

zarządza się co następuje: 

 

§ 1 

W związku z przekazaniem świetlicy wiejskiej w Lignowach Szlacheckich wraz z przyległym 

placem rekreacyjnym w zarząd Miejskiego Ośrodka Kultury (w skrócie MOK), powołuję 

stałą Komisję do monitorowania bieżącej działalności świetlicy, w składzie:   

1. Wiesław Świtała jako przewodniczący - pracownik Miejskiego Ośrodka Kultury 

2. Eugeniusz Niemiec – sołtys sołectwa Lignowy Szlacheckie 

3. Łukasz Chmielecki, członek Rady Sołeckiej 

 

§ 2 

Do zadań Komisji należy w szczególności: 

1) ustalenie harmonogramu wykonania niezbędnych prac konserwacyjnych bieżących i 

poinformowanie o tym dyrektora MOK 

2) zorganizowanie osób do wykonania niezbędnych prac i nadzór nad ich prawidłowym 

wykonaniem (w tym systematyczne koszenie trawników w okresie wiosenno-letnim, 

ogrzewanie obiektu w okresie jesienno-zimowym) 

3) ustalanie, w porozumieniu z dyrektorem MOK, harmonogramu korzystania ze 

świetlicy przez różne grupy mieszkańców, organizacje 

4) prowadzenie ewidencji z wynajmów pomieszczeń świetlicy i przedkładanie ich na 

koniec każdego miesiąca dyrektorowi MOK (zestawienie zawierać powinno: datę 

wynajmu, nazwisko lub nazwę wynajmującego, wysokość opłaty) 

5) do pobierania opłat w gotówce upoważniony zostaje Wiesław Świtała, na zasadach 

określonych w wewnętrznych przepisach MOK 

6) dbałość o porządek i bezpieczeństwo poprzez monitorowanie stanu obiektów i 

przyległego placu i podejmowanie niezbędnych działań 

7) przekazywania wszelkich informacji związanych z działalnością świetlicy wiejskiej w 

Lignowach, w tym o pojawiających się problemach.  

 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem dzisiejszym. 

 

 

 

Zapoznałem si e z treścią Zarządzenia: 

 

……………………………………….. 
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