
UCITWALA h*R xllUl08/2019
RADY GMINY PIETROWICE WIELKIE

z dnia l8lislopada 2019 r

w spnwie ust.lenir regulaminu okr€Slaiqcego zrsady i lryb korrystm ze swietlic wiejlkich n. tereric
GminY Pietrowic€ Wiclkie

Na podslawic art. l8ust-liart.40ust.2pkl4uslawyzdniaSmarca1990r.osamorz4dziegminnym(lckst
jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz.994)

Radi Gminy Pietrowice Wielkie

01. Uchwa)a si$ regulamin okreSlajqcy zasady ilryb korzystania ze Swietlic wiejskich na terenie Gminy
Pielrowic€ Wielkie, slanowiqcy zalqcznik do niniejsuej u€hwaly.

$ 2. Wykonanie ucbwaly powierza siF Wojtowi Gminy Pietrowice Wielkie.

$ 3. Uchwala podlcga ogloszeniu w D/ienn'ku Urztdowym Wojewodznva SlqskieSo.

$ 4. Uchwala wchodzi w zycie z dniem 1 styczni^20201.

Przewodnicz4cy Rady Gminy

Piotr Bajak
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Zal4cznik Nr I do uchlvaly Nr XIII/10t2019

Rady Gminy Pietrowic€ Wiclkie

z dnia l8 listopada 2019 r.

Regulsmfu okrellaj{cy zasady i tryb korrystatria ze lwietlic wiejskich n, (ereDic Gminy Pietrowice
Wi.lki€

POSTANOWENIA OGOLNE

$1. 1. Dzialalnoad s$detlic \riejskich na terenie Gminy Pietrowice Wielkie ma na celu inlegrac.js
lrodowiska lokalnego, inicjowanie aktywnosci mieszlGlc6w dnabjqcych na rzecz wsi oraz prowadzenie
dzialalnosci kulluralno - oswiatowe.i i sponowej. Swietlica wiejska jest miejscem przepro\aadzania
zrrg6nizowanych inic jatyw loLalnych poprzez.

l) rczw6j dzialalnoici kulturalnej, adresowanej do poszczeg6lnych gtup wiekowych spolecaosci wiejskiej,

2) ksrattowanie nawyk6w mieszkanc6w do aktywnego wsp6hworzenia rdrnorodnych form spldzania czasy
wolnego,

3) promowanie sportu, podejmowanie dzialafl rekreacyjnych,

4) organizacjg imprez dla mieszkanc6w wsi (festyny, uroczystosci),

5) promocjf wsi i Gminy.

2. w zakesie organizacji dzialalnoici swicllicc \iiejskie podlegaj4 solectwom, na teren;e kl6rych dzialajq.

3. W celu stymulowania dzialalnosci, o kl6rej tuowa w usl- I, w pomicsTxz.eniach Swietlic wiejskir-h mog4
odbywa6 s ig ,.ajecia pozalekcljne organizo\rane dla dzicci i n odzie4 zl€renuGminy Pietrowice wielkie.

ORGANIZACJA PRACY I ROLA OPIEKUNA SWIETLICY

0 2. l. Bezposredni4 opiekf nad Swierlicq wicjskq w solecl*ie sprawuje opjekun Swiellicy wyznaczony
przez W6jta Cminy.

2. opiekunem 3wiellicy moTc bli $ltys lub iDna osoha.

3. Swicrlica u'iejska udosl{pniana jest przez opiekuna zgodnie zjcj przezlaczcniem i zapotrzebowaniern
mieszkafic6w.

4. Opickun iwietlicy sprawuje nadz6r nad obicktem ponosT4c odpowiedzialnos6 za utrzymarie porzqdku
i czysrosci zar6wno w budynku iwiellicy wi{skiei, iak i wok6l niej.

5. Opiekun Swierlicy zobowiE,.any jesl do prowadzenia ewidcncji podmiol6w, kt6rym udosltpnia sjf obickl
/godnie z alqcTnrkiem do niniejsTcgo Regul?minJ.

6. Wszelkie pnedsigwz,Qcia organizowan€ !v awietlicy oraz korrystanie z mjenia muszq by6 uzSodnioDe

zopiekunen-

7. ZakaidoAzawe WzekaTanie i odbior Jwicllicy odpowiedzialny jesl opiekun.

ZASADY OBOWI47,UJ4CE W SWIETLICY WIEJSXIEJ

S 3. 1 . Korzyslaj qcy z (wie1l icy Tohowiqzany j est do:

1) zapozDania sie z ninicjszym regula incm oraz przestrzegaDia zawanych w nim przepis6w,

2) kulturalnego Trchowania sie wobcc u'szyslkich osob przebyu,ajqcych w iwiellicy,

3) pr7€strzcgania przepis6w dolycz4cych DHP i ppoz.

4) dbania o mienie Swiellicy (np. rneble, spr4t ,^GD, R'l V, zabawki, sprzgt sponowy),

5) dbania o czysroSi i estetlcTrry wyBIEd ponries/crcri i oloczenia iwiellicy,

2. W przlpadku znis/czenia Drienia lub us?kodzenia sprzQlu korzystajqcy zrbowi4Tany jesl niezwlocrnie
powiadomit otym fakcie opickuna (wierlicy. Powsralc u\1erki winDe by6 usunille przez kor/)slaj4cego ze

Su,iellicy w lerminie wskazany'n przez opickuna Swiellicy.

WAT{I..\KI KORZ} S I A]'IIA ZE SWITTLIC WIEJSKICH



$ 4. l. Gmina udostepnia Swiellice wiejskie nieodplalni€ lub odplatnic na zrsadach okrelloDych w

niriejszym regulaminie.

2. Nieodplatnic udongpnia si9 Swietlice wiejskie na:

l) zebrania wiejskie i spolkania z mieszka.ncarni organizowane przez W6jta, Radf Cminy, Soltysa i

2) Radl Soleckq oraz organizr.je spoleczne dzialajqce na lerenie cminy (m.in. Kola cospodF Wiejskich,
OSP, kluby sporlowe, itp.),

3) impr€zy okolicznoJciowe i zabawy organizowane dla dzieci, mlodziezy i dorostych przez jednos*i
orga.nizalne, organizacje spolecae, solectwa i sio\urzyszenja z terenu Gminy, za wyj4tkiem sfuacji,
w kldrych organizacja imprez wiqze sif z pobieraniem odplabosci od uczestnikdw imprez (tj- organizacji
impr€z komercyjnych),

4) bczpla$e badania i spotkania z miesz,kancami w zakesie zdrowia, profilakyki i terapii finansowane zE

drodk6w publicmych.

3. Cmina mo2! udonfpDia iwietlice wicjskie r6wnie2 odplahie na rzecz os6b trzecich (os6b fizycmych,
os6b prawnych i innych podmiot6$) w celu zorganizowania publicanych imprcz towarzyskich lub zebrari.

4. Swietlica wiejska udostlpniana jest {)leczl)ie osobom pelnoletnim.

5.W przypadku organizolvania rv Swierlicy wiejskiej przdsie\zif6 z udzialem os6b niepelnoletnich,
Swiellic9 udostgpnia sje osobom pelnoletnim, I16rzy odpowiadaj4 za bezpieczeislwo os6b nieleinich oraz za
szkody wyrzqdzone w Swietlicy, w lrakcie jcj uzylkowania.

W Y:TA.IF-M SWI F,TI -ICY

S 5, 1. 'ferm;n i zasady wynajnru zostajq uzgodnjone z opiekunem.

2. Wysoko6a oplaty za trynajqcic (\yiellic wiejskich okreila zara4dzenie W6jla G'niny Pietro\vice Wielkie
w sprawie ustalenia wysoko6ci oplal za korryslanie zc Swierljc wiejskich.

3. Pt?Ekazade iwiellicy do korryslania naslgpuje po dokonaniu oplaty. Opiekun wraz zosobq na rzecz
kl6rej nastQpuje p?-eka/-anic. spra\\dzajq slan pomiesTr/rfi, uftqdzeri oraz w)-posa"rnia. Czlnnos6 ra /.os1ajc
powl6rzona prry oddawaniu obieklu.

4. W pr4r'padku uszkodzenia hrb znisTczeria ur/4dze6 lub wyposa2enia S\ricrlicy wicjskiej, wynaj,rrujqcy
zoboNiEzanyjcsl do usunifcia po\\'sralych trslerck na sw6j koszl \l lenninic do 30 dni.

I.OSTANOWIENIA KONCOWE

$6. l. Wnioski dol)'cz4ce inicjar)\! /wi4Tanlch z dzialalnoiciE Sw;cllicy nalez] sklada6 otickunolvi
Swiellicy.

2. Skargi i wnioski dotycz4cc funkcjonolvania Jwietlicy wiejskiej nalery skladaa do W6jta Cminy
Pielrowice wielkie.

ld: rll:l2EB5C-5120-,1286- l5ll-|('l lloaa8 r8al l)!!pis!n)



Lp. Dane ua,tkownika Data oraz godzina
udoslgpni€nia
{wicllicy

Podpis
uzylkownika

Dara i
potwierdzenie
zwrotu kluczy

Id: 9832E85C-5320-4286-AlJll.liClll0CC848C. Iodpisany

Zal4cmikN.2 do uchwaly Nr Xlll/l0t2019
Rady cminy Pi€rrowicc Wielkie

zdnia l8 listopada 2019 r.

Ewid€ncja podmiol6w, kt6rym udostQpnia si9 Swietlica wiejskq w miejscowojci ........................

Uwagi


