
UCHWAŁA NR 203/XXXIV/13
RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIE

z dnia 12 sierpnia 2013 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady i tryb korzystania ze świetlic wiejskich na terenie 
Gminy Szczuczyn

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Uchwala się Regulamin określający zasady i tryb korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy 
Szczuczyn w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczuczyna. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Podlaskiego. 

 

Przewodniczący Rady

Witold Grunwald
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 203/XXXIV/13 

Rady Miejskiej w Szczuczynie 

z dnia 12 sierpnia 2013 r. 

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ŚWIETLIC WIEJSKICH 

§ 1. 1. Świetlica wiejska stanowi własność Gminy Szczuczyn i jest częścią składową mienia komunalnego 
gminy. 

2. Nadzór nad mieniem i działalnością świetlicy wiejskiej sprawuje Burmistrz Szczuczyna na podstawie 
przepisów ustawy o samorządzie gminnym i innych przepisów szczególnych. 

3. Administratorem Świetlicy Wiejskiej jest Urząd Miejski w Szczuczynie. 

4. Opiekunem obiektu świetlicy wiejskiej jest Sołtys wsi, w której znajduje się obiekt. 

5. Korzystanie ze świetlicy wiejskiej możliwe jest po zapoznaniu się z zapisami niniejszego regulaminu oraz 
pod warunkiem przestrzegania przepisów sanitarnych, przeciwpożarowych oraz zasad bezpieczeństwa i higieny 
pracy. 

6. Każda osoba przebywająca w świetlicy zobowiązana jest do przestrzegania zasad niniejszego regulaminu.

§ 2. 1. Świetlica wiejska służy do realizacji statutowych celów działalności sołectwa. 

2. Świetlica wiejska jest miejscem spotkań mieszkańców sołectwa i służy sołectwu do: 

1) organizacji zebrań wiejskich i posiedzeń rady sołeckiej; 

2) spotkań sołtysa i mieszkańców sołectwa z przedstawicielami władz gminy, gminnych jednostek 
organizacyjnych i innych podmiotów współpracujących z sołectwem; 

3) spotkań członków organizacji działających na terenie sołectwa; 

4) organizacji uroczystości i imprez okolicznościowych, kulturalnych, rozrywkowych i sportowych dla 
mieszkańców sołectwa; 

5) realizacji przedsięwzięć promujących sołectwo.

§ 3. 1. Wszelkie przedsięwzięcia organizowane w świetlicy muszą być uzgodnione z Sołtysem. 

2. Świetlicą i mieniem stanowiącym jej wyposażenie w imieniu sołectwa zarządza Sołtys, który odpowiada za 
to mienie w zakresie wynikającym ze statutu sołectwa. 

3. Korzystanie ze świetlicy wiejskiej jest bezpłatne. 

4. Sołtys dysponuje kluczami do świetlicy wiejskiej i osobiście udostępnia świetlicę użytkownikom oraz 
odbiera i zamyka świetlicę po zakończeniu zorganizowanych przedsięwzięć. 

5. Świetlica wiejska udostępniana jest przez Sołtysa osobom pełnoletnim. 

6. W przypadku organizowania w świetlicy wiejskiej przedsięwzięć z udziałem osób niepełnoletnich, Sołtys 
udostępnia świetlicę osobom pełnoletnim, które odpowiadają za bezpieczeństwo osób nieletnich. 

7. Dysponenci i korzystający ze świetlicy wiejskiej organizując przedsięwzięcia w świetlicy wiejskiej mogą 
korzystać z obiektu jedynie w zakresie zgodnym z jego przeznaczeniem, właściwościami i wyposażeniem. 

8. Dysponenci oraz użytkownicy świetlicy, korzystając z obiektu zobowiązani są do przestrzegania przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa, porządku i czystości w miejscach publicznych. 

9. Bezpośrednio po zakończeniu przedsięwzięć realizowanych w świetlicy wiejskiej korzystający ze świetlicy 
zobowiązani są do uprzątnięcia wcześniej użytkowanych pomieszczeń oraz terenu przynależnego do świetlicy.

§ 4. W świetlicy wiejskiej oraz na terenach przynależnych do świetlicy obowiązują wynikające z niniejszego 
regulaminu oraz przepisów odrębnych, zakazy: 
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1) wnoszenia szkodliwych substancji chemicznych oraz materiałów, broni i innych przedmiotów niebezpiecznych 
dla zdrowia i życia korzystających z placu; 

2) zakłócania porządku; 

3) prowadzenia sprzedaży towarów i usług oraz umieszczania reklam bez pisemnego zezwolenia administratora; 

4) korzystania ze świetlicy wiejskiej w sposób niezgodny z przeznaczeniem lub stwarzającym zagrożenie dla osób 
korzystających ze świetlicy; 

5) korzystania ze świetlicy wiejskiej od godz. 22.00 do godz. 6.00 w sposób zakłócający ciszę nocną; 

6) nieobyczajnego zachowania i używania wulgarnego słownictwa.

§ 5. Właściciel świetlicy wiejskiej nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i szkody na osobach i mieniu 
będące skutkiem korzystania ze świetlicy wiejskiej lub jej wyposażenia w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem, 
bądź z postanowieniami niniejszego regulaminu. 

§ 6. Wnioski dotyczące merytorycznego zakresu działania świetlicy wiejskiej należy składać do Sołtysa. 

§ 7. Skargi dotyczące funkcjonowania świetlicy wiejskiej należy składać do Burmistrza Szczuczyna. 

 

Przewodniczący Rady

Witold Grunwald
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