UCHWAŁA NR VIII/39/15
RADY GMINY DUSZNIKI
z dnia 28 kwietnia 2015 r.
w sprawie zasad korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Duszniki
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 i art. 40 ust. 2 pkt 4 oraz art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm. Dz. U. z 2013 r., poz.645, poz.1318,
Dz. U. z 2014 r., poz. 379, 1072) Rada Gminy Duszniki uchwala:
Zasady korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Duszniki
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o :
1) gminie – rozumie się przez to Gminę Duszniki,
2) świetlicach wiejskich – rozumie się przez to świetlice wiejskie położone na terenie gminy
znajdującymi się w nich urządzeniami i wyposażeniem,

wraz ze

3) organizatorze – rozumie się przez to osobę fizyczną, prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą
osobowości prawnej, która korzysta w określonym celu ze świetlic wiejskich.
§ 2. 1. Działalność świetlic wiejskich funkcjonujących na terenie gminy ma na celu tworzenie warunków do
integracji
środowiska
lokalnego
oraz
inicjowania
aktywności
mieszkańców,
a w szczególności:
1) wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej,
2) prowadzenie statutowej działalności sołectw z terenu gminy,
3) podejmowanie działań promocyjnych na rzecz sołectwa i gminy,
4) prowadzenie działalności kulturalnej, edukacyjnej i socjalnej
5) organizacji spotkań Wójta, radnych, sołtysa i rady sołeckiej z mieszkańcami, organizacjami społecznymi
i środowiskami lokalnymi,
6) promowania sportu i podejmowanie działań rekreacyjnych.
2. W pomieszczeniach świetlic wiejskich mogą odbywać się zajęcia edukacyjne i pozaszkolne dla dzieci
i młodzieży z terenu gminy.
3. Świetlice wiejskie są obiektami publicznymi, w związku z tym użytkownicy zobowiązani są do:
1) zachowania porządku i czystości w pomieszczeniach świetlicy oraz wokół niej,
2) poszanowania mienia publicznego,
3) kulturalnego zachowania.
4. Zabrania się wprowadzania zwierząt do pomieszczeń świetlic wiejskich oraz palenia w nich tytoniu.
5. Dzieci i młodzież mogą korzystać ze świetlicy wiejskiej w obecności osoby dorosłej prowadzącej zajęcia.
Rozdział 2.
Zarządzanie majątkiem świetlic wiejskich
§ 3. 1. Świetlice wiejskie wraz ze znajdującymi się w nich urządzeniami i wyposażeniem są własnością gminy
z wyjątkiem świetlic w Brzozie, Sędzinach, Wilczynie i Sarbii , które są we władaniu gminy na podstawie umów
cywilnoprawnych.
2. Korzystanie ze świetlic wiejskich ma charakter nieodpłatny i odpłatny.
3. Nieodpłatnie udostępnia się świetlice wiejskie na :
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a) zebrania
wiejskie,
spotkania,
imprezy
okolicznościowe,
festyny,
uroczystości
lokalne
i państwowe organizowane przez wójta, sołtysów, radnych, rady sołeckie dla mieszkańców danej miejscowości
lub mieszkańców gminy;
b) zajęcia, koncerty, wystawy, imprezy organizowane przez jednostki organizacyjne gminy Duszniki lub
organizacje
społeczne
realizujące
zadania
własne
gminy
dla
dzieci
z przedszkola oraz uczniów szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę ;
c) spotkania, imprezy, koncerty, wystawy, pokazy organizowane przez jednostki organizacyjne i pomocnicze
gminy
oraz
organizacje
zrzeszające
mieszkańców
gminy
i działające na terenie gminy (m.in.: stowarzyszenia oraz fundacje, ochotnicze straże pożarne, koła gospodyń
wiejskich, zespoły folklorystyczne, kluby seniora, rady rodziców, parafie obejmujące swym zasięgiem
mieszkańców gminy Duszniki, itp.), które realizują zadania własne gminy lub mają charakter użyteczności
publicznej;
d) szkolenia, kursy i spotkania informacyjne organizowane przez różne podmioty dla mieszkańców gminy, o ile
mają one charakter nieodpłatny i niekomercyjny.
4. Świetlice mogą być odpłatnie wynajmowane w celu organizacji imprez innych, niż ww., w tym zabaw
tanecznych,
uroczystości
okolicznościowych,
a także
dla
potrzeb
prywatnych
i komercyjnych, na organizowanie spotkań i debat wyborczych w czasie oficjalnej kampanii wyborczej.
5. Opiekunem świetlicy wiejskiej w danej miejscowości jest sołtys wsi lub inna osoba działająca w imieniu
Wójta Gminy.
Rozdział 3.
Udostępnianie i wynajem świetlic wiejskich
§ 4. 1. Wynajem świetlic wiejskich odbywa się zgodnie ze stawkami opłat wprowadzonymi zarządzeniami
Wójta Gminy Duszniki. Do ustalonych w powyższy sposób opłat za wynajem świetlicy dolicza się koszty
zużytych mediów wg stawek obowiązujących gminę.
2. W przypadku wpływu wniosków obejmujących ten sam okres czasu udostępnienia lub wynajmu świetlicy,
prawo pierwszeństwa przysługuje podmiotowi, który wcześniej rezerwował termin u opiekuna świetlicy.
3. Udostępnianie lub wynajem świetlicy wiejskiej wymaga złożenia odpowiedniego wniosku w Urzędzie
Gminy Duszniki, po uprzednim uzgodnieniu terminu spotkania lub imprezy z opiekunem świetlicy. Wniosek
powinien zawierać:
1) imię i nazwisko oraz adres osoby wynajmującej (organizatora),
2) rodzaj imprezy, spotkania i cel udostępnienia/wynajęcia świetlicy wiejskiej,
3) datę i planowany czas korzystania ze świetlicy wiejskiej, planowaną liczbę uczestników,
4) zobowiązanie do pokrycia strat, naprawy uszkodzonych urządzeń, elementów stanowiących wyposażenie,
powstałych w trakcie udostępnienia lub wynajęcia świetlicy wiejskiej.
4. W przypadku wynajęcia świetlicy wiejskiej na cele , o których mowa w § 3 ust.4 niniejszej uchwały Wójt
Gminy Duszniki może wyrazić zgodę na zwolnienie z opłat oraz z kosztów zużycia energii elektrycznej, gazu,
wody, kosztów odprowadzania (wywozu) ścieków, usuwania śmieci. Zwolnienie może nastąpić na podstawie
uzasadnionego wniosku organizatora.
5. Przy odpłatnym wynajęciu świetlicy wiejskiej konieczne jest podpisanie umowy sporządzonej pomiędzy
Wójtem Gminy, a organizatorem ubiegającym się o wynajęcie.
6. Przy każdorazowym przekazaniu świetlicy wiejskiej sołtys wsi lub inna osoba wskazana przez Wójta wraz
z organizatorem, na rzecz którego następuje przekazanie sprawdzają stan pomieszczeń, urządzeń oraz
wyposażenia, a przy wynajmie spisują stany liczników wody, energii elektrycznej i gazu, liczbę zapełnionych
pojemników na śmieci. Strony podpisują stosowny protokół. Czynności, o których mowa w zdaniu poprzednim
powtarza się przy zdawaniu świetlicy przez organizatora.
7. Za ewentualne uszkodzenia odpowiada organizator korzystający ze świetlicy wiejskiej, który powinien
usunąć powstałe usterki w terminie wskazanym przez sołtysa wsi lub inną osobę wskazaną przez Wójta.
W przypadku niezastosowania się do powyższych wytycznych, szkoda zostanie naprawiona z budżetu gminy,
a organizator korzystający ze świetlicy wiejskiej zostanie obciążony kosztami naprawy.
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Rozdział 4.
Finansowanie świetlic wiejskich.
§ 5. 1. Środki uzyskane z wynajęcia świetlic wiejskich stanowią dochód Gminy.
2. Utrzymanie świetlic wiejskich finansowane jest bezpośrednio z budżetu gminy.
3. Utrzymanie świetlic wiejskich, ich doposażenie, remont mogą być
pochodzących z Funduszu Sołeckiego.

finansowane z udziałem środków

4. Gmina ponosi koszty utrzymania świetlicy wiejskiej w zakresie:
a) remontów i modernizacji,
b) ogrzewania, dostaw energii elektrycznej, gazu i wody,
c) odbioru ścieków i usuwania odpadów.
Rozdział 5.
Postanowienia końcowe
§ 6. 1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Duszniki.
2. Traci moc uchwała Rady Gminy Duszniki Nr IV/21/11 z dnia 25 stycznia 2011 r w sprawie ustalenia
regulaminu określającego zasady korzystania z sal wiejskich na terenie Gminy Duszniki.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Wielkopolskiego.
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UZASADNIENIE

do uchwały Rady Gminy Duszniki w sprawie zasad korzystania ze świetlic wiejskich
znajdujących się na terenie Gminy Duszniki.
W celu uporządkowania zasad gospodarowania mieniem należącym do Gminy Duszniki ,tj.
świetlicami wiejskimi Rada Gminy Duszniki na podstawie art.40
ust.1 ustawy
o samorządzie gminnym może wydawać akty prawa miejscowego w zakresie zasad i trybu
korzystania z obiektów publicznych.
Podjęta uchwała określająca zasady korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Duszniki
porządkuje ustalone już zasady, które po jej uchwaleniu
będą bardziej czytelne
i jasne.
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