
Uchwała Nr VI/53/2019
Rady Gminy Ostróda

z dnia 22 marca 2019 r.

w sprawie Regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Ostróda

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 506 ) Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Ostróda w brzmieniu 
stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Janusz Sadowski
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Załącznik do uchwały Nr VI/53/2019

Rady Gminy Ostróda

z dnia 22 marca 2019 r.

Regulamin korzystania ze świetlic wiejskich
na terenie Gminy Ostróda

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Regulamin korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Ostróda, zwany dalej Regulaminem, 
określa zasady i tryb korzystania ze świetlic wiejskich, stanowiących własność Gminy Ostróda.  

2. Świetlica wiejska, zwana dalej „świetlicą”, jest miejscem spotkań służącym integracji środowiska 
lokalnego: macierzystego Sołectwa i Gminy Ostróda.

3. Kontrolę i nadzór nad działalnością świetlicy sprawuje Wójt Gminy Ostróda, zwany dalej „Wójtem”, lub 
osoby przez niego upoważnione.

4. Administratorem świetlic jest Urząd Gminy Ostróda, zwany dalej „Urzędem”.

5. Bieżącą działalność świetlic koordynuje Dyrektor Gminnego Centrum Kulturalno-  Bibliotecznego 
w Samborowie.

6. Bezpośrednia opieka nad świetlicą w danej miejscowości może zostać powierzona osobie, zwanej dalej 
„opiekunem świetlicy”.

§ 2. 1. Na zasadach określonych niniejszym Regulaminem ze świetlic mogą korzystać następujące 
podmioty:

1) zebranie wiejskie, sołtys i rada sołecka;

2) dzieci i młodzież z terenu Sołectwa i Gminy Ostróda, w ramach prowadzonych zajęć bądź spędzania 
wolnego czasu i pod nadzorem osoby dorosłej;

3) członkowie lokalnie działających organizacji pozarządowych, w tym Koła Gospodyń Wiejskich, w ramach 
ich działalności statutowej;

4) członkowie klubów sportowych w ramach prowadzonych imprez i wydarzeń sportowych;

5) członkowie miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej w ramach działalności OSP;

6) mieszkańcy Sołectwa i Gminy Ostróda w ramach organizowanych przedsięwzięć i inicjatyw lokalnych 
pobudzających różnego rodzaju aktywność społeczną mieszkańców (imprezy sportowe i rekreacyjne, 
kulturalne, oświatowe i edukacyjne, zabawy publiczne i festyny, spotkania przedwyborcze i konsultacje 
społeczne);

7) osoby fizyczne i prawne w celach prywatnych lub komercyjnych (np. komunie, chrzciny, stypy, jubileusze, 
imprezy okolicznościowe, pokazy i szkolenia), na podstawie umów zawieranych z Gminą Ostróda na czas 
oznaczony do 24 godzin;

2. W świetlicy mogą prowadzić zajęcia lekcyjne i pozaszkolne dla dzieci i młodzieży upoważnieni 
pracownicy gminnych jednostek i instytucji oświaty, kultury i sportu – zgodnie z ustalonym i wywieszonym 
przy wejściu do świetlicy harmonogramem.

Rozdział 2
Zadania świetlicy

§ 3. Świetlica wraz z przyległym terenem i infrastrukturą udostępniana jest w celu:

1) rozpoznawania i rozbudzania zainteresowań i potrzeb kulturalnych;

2) pobudzania aktywności społecznej mieszkańców;
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3) organizowania różnych form zespołowego i indywidualnego uczestnictwa w kulturze;

4) organizowania różnych form edukacji kulturalnej;

5) kształtowania wzorców aktywnego spędzania wolnego czasu;

6) organizacji imprez kulturalnych (konkursy, spotkania okolicznościowe itp.);

7) inspirowania nowych form działalności kulturalnej;

8) rozwoju działalności kulturalnej, adresowanej do poszczególnych grup wiekowych społeczności wiejskiej;

9) organizowania zajęć opiekuńczych, kulturalnych i edukacyjnych dla dzieci i młodzieży;

10) promowania sportu, podejmowania działań rekreacyjnych;

11) organizacji imprez dla mieszkańców wsi (festyny, uroczystości wiejskie);

12) stałej współpracy z organizacjami pozarządowymi i środowiskami lokalnymi swojego sołectwa;

13) promocji wsi i Gminy Ostróda.

Rozdział 3
Zasady i tryb korzystania ze świetlicy

§ 4. 1. Godziny otwarcia danej świetlicy są ustalane przez Dyrektora Gminnego Centrum Kulturalno - 
Bibliotecznego w Samborowie w porozumieniu z Urzędem i zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem 
mieszkańców, w formie miesięcznego harmonogramu.

2. Poza godzinami otwarcia, ustalonymi stosownie do ust. 1, świetlica wraz z jej wyposażeniem może 
zostać udostępniona na wniosek podmiotów, wymienionych w § 2.

3. Wniosek o udostępnienie świetlicy składa się do Wójta co najmniej na 7 dni przed wnioskowanym 
terminem udostępnienia świetlicy.

4. W przypadku zbiegu kilku wniosków, o których mowa w ust. 3 decyduje kolejność ich wpływu do 
Urzędu oraz stopień znaczenia realizacji celu udostępnienia dla lokalnej społeczności.

5. Udostępnienie świetlicy w przypadkach określonych w ust. 2 następuje na podstawie stosownej umowy.

6. Klucze do pomieszczeń każdej świetlicy przechowywane są w Urzędzie oraz u opiekuna danej świetlicy. 
W imieniu Urzędu klucze może przechowywać sołtys.

§ 5. 1. Korzystanie ze świetlicy w godzinach otwarcia, ustalonych zgodnie z § 4 ust. 1 jest nieodpłatne.

2. Udostępnienie świetlicy na wniosek podmiotów uprawnionych, z wyłączeniem podmiotów określonych 
w § 2 ust. 1 pkt 7, może nastąpić nieodpłatnie, mając w szczególności na uwadze wnioskowany cel 
udostępnienia świetlicy oraz rodzaj działalności prowadzonej przez podmiot ubiegający się o udostępnienie.

3. Korzystanie ze świetlic modernizowanych, remontowanych przy współudziale środków zewnętrznych 
w okresie związania celem i trwałością projektu jest nieodpłatne.

4. Udostępnienie świetlicy na wniosek podmiotów i w celach określonych w § 2 ust. 1 pkt 7 jest odpłatne, 
z zastrzeżeniem ust. 3.

§ 6. 1. Przedmiotem udostępnienia może być także wyposażenie świetlicy. Przepis §4 i §5 stosuje się 
odpowiednio.

§ 7. Stawki opłat za udostępnienie: świetlic wraz z wyposażeniem lub wyposażenia świetlic  ustala Wójt 
w drodze odrębnego zarządzenia.

Rozdział 4
Warunki korzystania ze świetlicy

§ 8. Osoby korzystające ze świetlicy zobowiązane są do:

1) przestrzegania zaleceń i wskazówek opiekuna świetlicy;

2) kulturalnego zachowania wobec innych osób przebywających na terenie świetlicy;

3) przestrzegania przepisów BHP i przeciwpożarowych, stanu sanitarnego i porządku publicznego;
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4) dbania o należyte korzystanie z pomieszczeń i wyposażenia świetlicy, zgodnie z ich przeznaczeniem;

5) dbania o czystość i estetyczny wygląd pomieszczeń świetlicy oraz jej otoczenia;

6) przestrzegania zakazów wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym ustawy 
z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów 
tytoniowych, ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.

Rozdział 5
Postanowienia końcowe

§ 9. 1. Opiekun świetlicy na wniosek podmiotów i w celach określonych w §2 ust. 1 pkt 7 każdorazowo:

1) przed udostępnieniem świetlicy, razem z wnioskodawcą dokonuje sprawdzenia stanu pomieszczeń, 
urządzeń, wyposażenia i bezpośredniego otoczenia świetlicy;

2) po udostępnieniu świetlicy, razem z wnioskodawcą dokonuje sprawdzenia stanu pomieszczeń, urządzeń, 
wyposażenia i bezpośredniego otoczenia świetlicy.

2. W przypadku stwierdzenia przez opiekuna świetlicy rozbieżności stanu pomieszczeń, urządzeń, 
wyposażenia i bezpośredniego otoczenia świetlicy przed i po udostępnieniu wnioskodawcy, sporządzany jest 
protokół rozbieżności.
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