UCHWAŁA NR 53/IV/19
RADY MIEJSKIEJ GMINY ŚLESIN
Z DNIA 30 STYCZNIA 2019 ROKU

w sprawie Regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Ślesin

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2018r., poz. 994 ze zm.) Rada Miejska Gminy Ślesin uchwala , co następuje:
§ 1. Zasady i tryb korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Ślesin określa
Regulamin korzystania ze świetlic wiejskich stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ślesin.
§ 3. Tracą moc:
1) Uchwała nr 110/XII/11 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 20 października 2011
roku w sprawie zasad korzystania z niektórych gminnych obiektów użyteczności
publicznej,
2) Uchwała nr 503/XLVIII/14 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 7 listopada 2014 roku
w sprawie zasad korzystania z niektórych gminnych obiektów użyteczności
publicznej,
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik do uchwały nr 53/IV/19
Rady Miejskiej Gminy Ślesin
z dnia 30 stycznia 2019 roku

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ŚWIETLIC WIEJSKICH
NA TERENIE GMINY ŚLESIN
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§1
1. Świetlice wiejskie służą integracji środowiska lokalnego poprzez inicjowanie
aktywności mieszkańców działających na rzecz wsi oraz prowadzenie działalności
kulturalno-oświatowej, sportowej, turystycznej, amatorskiego ruchu artystycznego,
w tym chórów, grup teatralnych, działalności plastycznej i innych form artystycznych.
2. Świetlica wiejska jest miejscem organizacji zebrań wiejskich.
3. Celem działania świetlicy wiejskiej jest:
1) organizowanie zajęć opiekuńczych, kulturalnych i edukacyjnych, dla dzieci
i młodzieży,
2) promowanie sportu masowego, podejmowanie działań rekreacyjnych,
3) organizacja imprez dla mieszkańców wsi (festynów, uroczystości),
4) stała współpraca z Radą Sołecką oraz organizacjami i środowiskami lokalnymi
sołectwa,
5) promocja wsi i Gminy.
Rozdział 2
Korzystanie ze świetlic wiejskich
§2
1. Świetlice wiejskie stanowią własność Gminy Ślesin.
2. Opiekunem świetlicy wiejskiej jest sołtys lub inna osoba wyznaczona przez
Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin.
3. Ustala się następujące zasady korzystania z obiektu:
1) Udostępnianie obiektu przez Gminę odbywa się na podstawie podania złożonego
przez zainteresowany podmiot przed planowaną imprezą. Wniosek powinien być
złożony w terminie pozwalającym na dokonanie wszystkich czynności
umożliwiających udostępnienie obiektu, jednak nie później niż w terminie 3 dni od
terminu planowanej imprezy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin
ten może zostać skrócony, dotyczy to m.in. organizacji styp. Klucze do świetlic
posiadają opiekunowie świetlic, którzy osobiście udostępniają świetlice
użytkownikom oraz odbierają i zamykają świetlice po zakończeniu najmu.
2) W przypadku odpłatnego korzystania z obiektu odbywa się ono w oparciu
o zawartą umowę. W obecności opiekuna świetlicy spisywany jest formularz opłat

dodatkowych, na podstawie, którego rozliczane są pozostałe media: woda, ścieki,
energia elektryczna.
3) Świetlice wiejskie mogą być nieodpłatnie użyczane na:
a) zebrania wiejskie i spotkania z mieszkańcami organizowane przez Gminę
Ślesin,
b) zebrania i spotkania organizowane przez sołtysów, rady sołeckie,
organizacje działające w środowisku wiejskim,
c) zajęcia edukacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
d) zajęcia rekreacyjno-sportowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
e) imprezy okolicznościowe społeczności lokalnej, takie jak Dożynki, Dzień
Babci i Dziadka, Dzień Kobiet i Mężczyzn, Dzień Dziecka, Dzień Matki
i Ojca czy Dzień Seniora,
f) lokale wyborcze.
4) Użytkownicy korzystający ze świetlic wiejskich, organizując przedsięwzięcia
w świetlicach mogą korzystać z obiektów jedynie w zakresie zgodnym z ich
przeznaczeniem, właściwościami i wyposażeniem.
5) Osoby korzystające ze świetlic wiejskich mają obowiązek zapoznania się
z niniejszym Regulaminem i przestrzegania jego zapisów.
4. Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin ma prawo z ważnych powodów odmówić
udostępnienia obiektu, w szczególności, gdy:
1) obiekt jest we wskazanym terminie wykorzystywany dla potrzeb Gminy,
2) w obiekcie zaplanowane są prace porządkowe lub remontowe.
5. Świetlica udostępniana jest osobom pełnoletnim. Dzieci i młodzież mogą korzystać ze
świetlicy wiejskiej w obecności osoby pełnoletniej prowadzącej zajęcia lub opiekuna
świetlicy wiejskiej albo osoby pełnoletniej przez niego upoważnionej.
6. Opłaty za wynajem świetlic wiejskich pobierane są zgodnie z ustaleniami
wynikającymi z umowy najmu.
7. Środki uzyskane z wynajęcia świetlic wiejskich stanowią dochód gminy i powinny
być przeznaczone na utrzymanie świetlic, z których zostały uzyskane.
Rozdział 3
Postanowienia końcowe
§3
Za bezpieczeństwo i porządek odpowiada organizator imprezy. Osoby korzystające ze
świetlicy winny przestrzegać przepisów BHP, przeciwpożarowych, dotyczących porządku
publicznego oraz sanitarnych. Bezpośrednio po zakończeniu zajęć realizowanych
w świetlicach wiejskich, korzystający ze świetlic zobowiązani są do uprzątnięcia wcześniej
użytkowanych pomieszczeń. Za ewentualne szkody odpowiada najemca lub osoba, której
świetlica została udostępniona.
§4
Gmina nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i szkody na osobach i mieniu, będące
skutkiem korzystania ze świetlic lub ich wyposażenia w sposób niezgodny z przeznaczeniem,
bądź z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

UZASADNIENIE
do uchwały nr 53/IV/19
Rady Miejskiej Gminy Ślesin
z dnia 30 stycznia 2019 roku

w sprawie Regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Ślesin
Zgodnie z art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r., poz. 994
ze zm.) organy gminy mogą wydawać akty prawa miejscowego dotyczące zasad i trybu
korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.
Wszystkie świetlice wiejskie są własnością Gminy Ślesin. Świetlice wiejskie stanowią
bazę umożliwiającą społeczności lokalnej integrację oraz prowadzenie szeroko rozumianej
działalności społeczno-kulturalnej. Mogą z niej korzystać także inne podmioty, dzięki czemu
Gmina będzie miała możliwość uzyskiwania dodatkowych dochodów z udostępniania
obiektu. Celem wprowadzenia niniejszego regulaminu jest ustalenie jednolitych
i przejrzystych zasad korzystania z mienia gminnego jakim są świetlice wiejskie.
W tej sytuacji podjęcie uchwały o proponowanej treści jest uzasadnione.

