UCHWAŁA

NR XVIII/145/2016

RADY GMINY I MIASTA W DRZEWICY
z dnia 28 czerwca 2016 r.

w sprawie ustalenia regulaminu,

opłat

korzystania ze

świetlic

wiejskich w gminie Drzewica

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j Dz. U z 2016 r.
poz.446) oraz art.4 ust.l pkt. 2 i ust.2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U z 2011 r.
Nr 45 poz.236) Rada Gminy i Miasta w Drzewicy uchwala, co następuje:

§ I. Ustala się regulamin korzystania ze świetlic wiejskich
Drzewica, stanowiący załącznik nr l do niniejszej uchwały.
§ 2. Określa się opłaty za korzystanie ze świetlic wiejskich
Drzewica wedh1g załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie
\__.

§ 4.

Uchwała

Łódzkiego

uchwały

życie

się

obowiązujący

na terenie Gminy i Miasta

mieszkm1ców Gminy i Miasta

Burmistrzowi Gminy i Miasta Drzewica.

po upływie 14 dni od dnia
obowiązującą od Ol sierpnia 2016 r.

wchodzi w

z mocą

powierza

znajdujących się

ogłoszenia

w Dzienniku

Urzędowym

Województwa

§ 5. Traci moc uchwała nr VII/46/20 15 Rady Gminy i Miasta w Drzewicy z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie
ustalenia regulaminu, opłat i zasad korzystania ze świetlic wiejskich w gminie Drzewica.

Przewodniczący

Rady

Załącznik

Uchwały

Nr l do

Nr XVIII/145/2016

Rady Gminy i Miasta w Drzewicy
z dnia 28 czerwca 2016 r.

Regulamin
korzystania ze świetlic wiejskich
znajdujących się

na terenie Gminy i Miasta Drzewica

§ l. Świetlice wiejskie działają w strukturach Gminy i Miasta Drzewica
§ 2.

Działalność świetlic

wiejskich nadzoruje Burmistrz Gminy i Miasta Drzewica.

§ 3. Świetlice wiejskie są miejscem spotkań i integracji lokalnego środowiska.
§ 4. l . Działalność świetlic wiejskich ma na celu integrację środowiska lokalnego, miCJOWanie aktywności
mieszkai1ców działających na rzecz wsi oraz prowadzenie działalności kulturalnooświatowej i sportowej.
2. Świetlice wiejskie sh1żą mieszkai1com wsi, a w szczególności są miejscem :
l) popularyzacji amatorskich form artystycznych;
2) rozwoju

działalności

kulturalnej adresowanej do

różnych

grup wiekowych

3) organizacji imprez otwartych dla mieszkańców wsi (np. festynu,
4) organizacji

zebrań

społeczności

wiejskiej;

uroczystości);

i spotkań organizowanych przez organy Gminy i Miasta Drzewica oraz

sołectwa;

5) spotkai1 organizacji lokalnych działających na terenie Gminy i Miasta Drzewica ( np.
Wiejskich, Ochotnicze Straże Pożarne, Kluby Spmtowe);
6) przeznaczonym na cele inne jak: indywidualnie organizowane imprezy

okolicznościowe

Koła Gospodyń

i uroczystości) .

§ 5. Świetlice wiejskie mogą być:
l.

nieodpłatnie udostępnianie

na cele

określone

w§ 4 ust. 2 pkt. 1-5;

2. odpłatnie udostępniane na cele określone w § 4 ust. 2 pkt. 6 w oparciu o
z Burmistrzem Gminy i Miasta Drzewica.

umowę

korzystania ze

świetlicy

zawieraną

3.

udostępnienie świetlicy

przekraczać

na imprezy,

przyjęcia okolicznościowe

o których mowa w § 4 ust.2 pkt.6 nie

może

4 dni.

§ 6. Gospodarzem świetlicy wiejskiej jest opiekun świetlicy
umowy zlecenia zawmtej z Burmistrzem Gminy i Miasta Drzewica.

działający

na podstawie umowy o pracę lub

§ 7. I. Zakres obowiązków opiekuna świetlicy określony zostanie przez Burmistrza Gminy i Miasta Drzewica
w załączniku do umowy o pracę lub umowy zlecenia.
2. Opiekun

świetlicy

ponosi

odpowiedzialność materialną

za powierzony mu

sprzęt

i urządzenia

stanowiące

wyposażenie świetlicy .

§ 8. l. Dokonanie rezerwacji świetlicy wiejskiej w celu korzystania, o którym mowa w § 5 ust. 2 jest możliwe
jedynie na podstawie zaakceptowanego przez opiekuna pisemnego podania złożonego do Urzędu Gminy i Miasta
w Drzewicy zawierąjącego:
l)

imię,

nazwisko lub

nazwę

podmiotu

składającego

2) adres i telefon osoby fizycznej lub podmiotu

składającego

3) rodzaj i charakter imprezy, na którą ma zostać
4)

datę,

planowany czas korzystania ze

podanie;

świetlicy.

podanie;

udostępniona świetlica;

2. Podanie z adnotacją Burmistrza o wyrażeniu zgody, stanowi podstawę do zawarcia umowy
Burmistrzem Gminy i Miasta Drzewica a podmiotem ubiegającym się o korzystanie ze świetlicy.
3. Korzystający

zobowiązany jest wpłacić

w dniu zawarcia umowy w kasie

urzędu

pomiędzy

Gminy i Miasta w Drzewicy

następujące opłaty:

1) za korzystanie z pomieszczel'l
i Miasta w Drzewicy;
2)

kaucję

od

opłat

za imprezy,

świetlicy

wg stawki

określonej

przyjęcia okolicznościowe

w

w

Załączniku

wysokości

nr 2 do

50% kwoty

uchwały

Rady Gminy

wynikającej

z zawartej

umowy.
4.

Korzystający zobowiązuje się zwrócić

pomieszczenie

świetlicy

w stanie nie pogorszonym wraz z kompletem

wyposażenia.

§ 9. Poza opłatą, o której mowa w§ 8 ust. 3 pkt. l, korzystający zobowiązany jest zapłacić koszty mediów,
z których korzystał wg wskazania liczników z wyłączeniem opłat godzinowych za spotkania, szkolenia,
prezentacje oraz spotkania związane z pochówkiem (stypy).
§ 10. l. W obiektach

świetlic

wiejskich zabrania się:

l) palenia papierosów poza wyraźnie wyznaczonymi miejscami;
2)

spożywania środków odurzających;

3) zachowania sprzecznego z przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami, w tym niszczenia mienia komunalnego
znajdującego się w obiektach świetlic;
4) przebywania osób nieletnich bez nadzoru osób

dorosłych.

2. W przypadku naruszenia zakazów, o których mowa w ust. 1, opiekunowie świetlic wiejskich
dyscyplinamych zmierzających do zagwarantowania przestrzegania porządku.

mają

obowiązek podjęcia działań

§ 11. Korzystający ze
przepisów BHP i ppoż.

świetlic zobowiązani są

do zachowania obowiązujących zasad i norm, w tym w zakresie

Załącznik

Nr 2 do

Uchwały

Nr XVIII/145/20 16

Rady Gminy i Miasta w Drzewicy
z dnia 28 czerwca 2016 r.
Wysokość opłat

§ l. l. Określa
Drzewica.
Lp

l
2
3
4
5
6

7
8

się opłaty

za korzystanie ze

Budynek użyteczności
publicznej- świetlica
wiejska
Dornaszna
Dąbrówka
Strzyżów

Radzice Duże
Trzebina
Zakościele

Brzustowiec
Żardki

za korzystanie ze

Imprezy,

świetlic

przyjęcia

okolicznościowe

za każdy
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

dzień

świetlic

wiejskich,

wiejskich

obowiązujące

mieszkal'lców Gminy i Miasta

Stawki korzystania ze świetlic
godzinowa
Spotkania
związane
z pochówkiem (stypy)
Spotkania, szkolenia,
prezentacje
120,00
50,00
120,00
50,00
120,00
50,00
120,00
50,00
120,00
50,00
120,00
50,00
120,00
50,00
120,00
50,00

2. Poza opłatą, o której mowa w§ l, korzystający zobowiązany jest zapłacić koszty mediów, z któ1ych
wedh1g wskazania liczników, z wyłączeniem opłat godzinowych za spotkania, szkolenia, prezentacje oraz
spotkania związane z pochówkiem ( stypy) .
korzystał

