
 
Zarządzenie nr 021.9.2020  z dnia 27.05.2020 

Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Łukowie 
 

w sprawie : wznowienia  ograniczonej działalności  Gminnego Ośrodka Kultury w Łukowie                                     
i świetlic wiejskich . 

 Na podstawie §9 ust.2  Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Łukowie (zał. nr 1 do Uchwały nr 
XLVIII/310/2014 Rady Gminy Łuków z dnia 28 marca 2014)  w związku z wydanymi obostrzeniami  
rządowymi z dnia 27.05.2020   w zakresie  epidemii „Coronavirusa Covid 19” w Polsce ,ustala się co 
następuje: 
§1. Wznawia się działalność  Gminnego Ośrodka Kultury  i świetlic wiejskich  w zakresie działalności 
kulturalnej  i  ich wynajmu na organizację  krótkotrwałych okolicznościowych  uroczystości  
rodzinnych i weselnych  w tym: 
 
A/od 6 czerwca br.- przyjęcia weselne i   uroczystości  rodzinne w świetlicach wiejskich ( I Komunia 
Św., chrzciny, pogrzeby )  przy zastosowaniu  przelicznika metrażowego  4m2 ( 2m x 2m) na osobę                    
w danej świetlicy  wiejskiej ,  z wyłączeniem  świetlic wiejskich w  Łazach, w Wólce Świątkowej,                           
w Zarzeczu Łukowskim, w Ryżkach ,w których obowiązuje  limit  nie  więcej niż 150 osób                                                                
z zachowaniem  i przestrzeganiem obostrzeń sanitarnych  obejmujących w szczególności :    
- zaopatrzenie się  w płyn(żel) dezynfekujący lub mydło   i obowiązkowa dezynfekcja  rąk  przed 
wejściem do lokalu (świetlicy) każdego uczestnika  
-podawanie/przygotowywanie  poczęstunku( posiłku)  przez osoby obsługujące                                          
w maseczkach i w rękawiczkach ochronnych. 
-weselnicy ( uczestnicy imprezy) nie muszą nosić maseczek , jedynie korzystanie ze sanitariatów w/c   
w maseczkach z dezynfekcją rąk po wyjściu z toalety. 
-po zakończeniu wynajmu/spotkania   wywietrzenie lokalu oraz dokonanie dezynfekcji  płynem 
detergentowym( lub  o podobnym działaniu)  powierzchni stołów, krzeseł, zlewów, lodówek, 
sanitariatów w/c, klamek od drzwi, okien  itp. 
-bezwzględne wyparzenie  wszystkich używanych  naczyń  i sztućców kuchennych w temp. powyżej 
60°C 
-wypranie  w temp. powyżej  60°C lub chemiczne  czyszczenie obrusów ,serwet ,firan będących na 
wyposażeniu  świetlicy wiejskiej. 
- zakaz używania klimatyzatorów  ,nawiewów  i stosowanie przewietrzenia okiennego .  
 
B/ od 6 czerwca br.-spotkania grup społecznych ( grupy seniorów, modlitewne , Koła Gospodyń 
Wiejskich, grup  śpiewaczych z wyłączeniem zespołów tanecznych ) z zachowaniem  i 
przestrzeganiem obostrzeń  obejmujących w szczególności  zachowanie dystansu  2m  oraz 
przelicznika  metrażowego 4m2 ( 2mx 2m)  na osobę   a także przestrzeganie  obostrzeń  jak w pkt.A 
c/ od 6 czerwca – siłownie, kluby ( zajęcia ) fitness, aerobic z zachowaniem  dystansu 2m i metrażu 
przeliczeniowego 4m2( 2mx2m) na osobę w danej świetlicy wiejskiej. 
c/od 30 maja br. –koncerty i  imprezy plenerowe  do 150 osób bez konsumpcji  w miejscu imprezy  
z obowiązkiem  zasłaniania ust i nosa i  utrzymania dystansu  2m ( oprócz  artystów i wykonawców w 
czasie występów- na scenie i służby porządkowej  ) oraz zapewnienia  oznakowania terenu  imprezy  i 
obsługi organizacyjno-technicznej dla zagwarantowania przestrzegania limitu  udziału w imprezie  do 
150 osób. 
§2. 1.W czasie trwania obostrzeń w kwestii  zbiorowego uczestnictwa  w imprezach, w zajęciach  
kulturalnych  w tym: w  wydarzeniach  okolicznościowych  i rodzinnych  w ramach wynajmu  świetlicy 
wiejskiej, wynajem taki dokonywany będzie  w siedzibie (  w biurze ) Gminnego Ośrodka Kultury                      
w Łukowie  aż do odwołania. 
 
 



2.Sołtys lub osoba upoważniona z ramienia Gminnego Ośrodka Kultury  przed każdym 
zaplanowanym wynajmem świetlicy  wiejskiej na cele prywatne  wg posiadanego harmonogramu 
wynajmu  ( rezerwacji)  kieruje osobę ubiegającą się o wynajem  świetlicy do dyrektora Gminnego 
Ośrodka Kultury  wraz z pisemną   informacją  o terminie wynajmu, z  danymi osobowymi    i 
określoną wysokością  opłaty najmu, obowiązującej w danej  świetlicy  wiejskiej. Umowa jest 
spisywana  na miejscu w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Łukowie. Warunki  i zasady  obsługi  
organizacyjno-technicznej wynajmu świetlicy wiejskiej przez sołtysa lub  osobę upoważnioną  
pozostają  bez zmian. 
§3. Osoby które  dokonały już wcześniejszych opłat za wynajem świetlicy wiejskiej , mogą   one takie  
wynajmy odbyć w  wyznaczonym terminie  lub  wnioskować o zwrot  wpłaconej kwoty   na podstawie  
zgłoszenia tego faktu w Gminnym Ośrodku Kultury i złożenia odpowiedniego wniosku pisemnego. 
§4. Wszelkie dodatkowe informacje i  wyjaśnienia udzielne  są pod numerem telefonu 502 321 982                     
w godzinach urzędowania  Gminnego Ośrodka Kultury.  
§5. Załącznik  do Zarządzenia stanowi Wykaz przelicznika metrażowego 4 m2  na 1 osobę                                
w świetlicach wiejskich administrowanych przez Gminny Ośrodek  Kultury  w Łukowie. 
§6.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia . 

Wykaz przelicznika metrażowego 4m2  na 1 osobę w świetlicach wiejskich administrowanych                                                                             
przez GOK Łuków od dnia 27.05.2020 aż do odwołania . 

 

 Świetlica wiejska -miejscowość Metraż m2  
sali z zapleczem  

Maksymalna ilość uczestników 
  

ALEKSANDRÓW 131 33 

BIARDY 92 23 

CZERŚL 154 38 

GOŁĄBKI 151 38 

ŁAWKI 59 14 

JEZIORY 140 35 

KARWACZ 125 31 

KRYNKA 135 34 

MALCANÓW 88 22 

ROLE 92 23 

RZYMY RZYMKI 119 30 

SIĘCIASZKA  I 80 20 

SIĘCIASZKA II 219 55 

STRZYŻEW 180 45 

SUCHOCIN 119 30 

SULEJE 194 48 

ŚWIDRY  168 42 

SZCZYGŁY DOLNE 143 36 

SZCZYGŁY GÓRNE  70 17 

TURZE ROGI 175 44 

ZARZECZ ŁUKOWSKI 352                    do 150 

ZALESIE  222 55 

ŻDŻARY 200 50 

GOŁASZYN  210 52 

RYŻKI  360 do 150 

WÓLKA ŚWIĄTKOWA 343 do 150 

DMININ 243 61 

ŁAZY 367                        do 150 

 


