UCHWAŁA NR XIV/109/20
RADY GMINY WRÓBLEW
z dnia 29 maja 2020 r.
w sprawie ustalenia regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich w Gminie Wróblew
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia
1996 r. o gospodarce komunalnej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 712, 492) Rada Gminy Wróblew uchwala, co
następuje:
§ 1. Ustala się zasady i tryb korzystania ze świetlic wiejskich należących do Gminy Wróblew
w Regulaminie, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wróblew.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Dawid
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Załącznik do uchwały Nr XIV/109/20
Rady Gminy Wróblew
z dnia 29 maja 2020 r.
REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ŚWIETLIC WIEJSKICH POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY
WRÓBLEW
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Ustala się zasady korzystania ze świetlic wiejskich stanowiących mienie komunalne Gminy
Wróblew.
2. Działalność świetlicy wiejskiej ma na celu integrację środowiska lokalnego, inicjowanie aktywności
mieszkańców działających na rzecz wsi oraz prowadzenie działalności kulturalno - oświatowej i sportowej.
Rozdział 2
Warunki korzystania ze świetlic wiejskich
§ 2. 1. Nieodpłatnie udostępnia się pomieszczenia świetlicy na cele gminne, na zebrania i spotkania
wiejskie, na potrzeby działalności statutowych organów sołectwa, organizacji i stowarzyszeń działających na
terenie sołectwa oraz organizacji uroczystości okolicznościowych i imprez na rzecz mieszkańców sołectwa.
2. Świetlice wiejskie przekazywane są nieodpłatnie w użytkowanie społeczności wiejskiej celem
zaspokojenia potrzeb mieszkańców wsi.
3. Sołtys, ze względu na położenie świetlicy, dysponuje kluczami i udostępnia obiekt użytkownikom
według ustalonego harmonogramu. Dba o urządzenia i sprzęt znajdujący się w świetlicy i na przyległym
terenie.
4. W przypadku zgłoszenia kilku wniosków o bezpłatne użyczenie świetlicy na dany dzień, dokonuje się
wyboru wniosku do akceptacji, biorąc uwagę termin jego złożenia lub w szczególnych przypadkach znaczenie
imprezy (spotkania) dla społeczności lokalnej.
§ 3. 1. Odpłatnie udostępnia się świetlice wiejskie podmiotom na imprezy okolicznościowe
w celach prywatnych i komercyjnych (m.in. szkolenia komercyjne, wesela, komunie, pokazy, prezentacie,
spotkania przedwyborcze i inne).
2. Przy rezerwacji świetlicy wiejskiej uwzględnia się pierwszeństwo dla imprez i spotkań związanych
z realizacją zadań Gminy Wróblew oraz grup mieszkańców wsi w ramach inicjatyw lokalnych.
3. W przypadku złożenia więcej niż jednego wniosku o wynajem świetlicy na dany dzień dokonuje się
wyboru najemcy biorąc pod uwagę termin złożenia wniosku.
§ 4. 1. Dysponenci i korzystający ze świetlicy organizując przedsięwzięcia, mogą korzystać z obiektu
w zakresie zgodnym z jego przeznaczeniem, właściwościami i wyposażeniem.
2. Najemcy ponoszą pełną odpowiedzialność wobec Gminy Wróblew i wobec osób trzecich za szkody
powstałe w czasie obowiązywania umowy wynajmu świetlicy wiejskiej.
§ 5. Wzór wniosku oraz wysokość opłat za udostępnienie świetlicy wiejskiej, określi Wójt Gminy Wróblew
w drodze zarządzenia.
Rozdział 3
Postanowienia końcowe
§ 6. 1. Niezależnie od uzyskania zgody na korzystanie ze świetlicy wiejskiej, obowiązkiem najemcy lub
biorącego w używanie jest uzyskanie wszelkich innych prawem wymaganych pozwoleń i innych dokumentów
wymaganych do przeprowadzenia danej imprezy.
2. Obowiązkiem najemcy lub biorącego w używanie jest weryfikacja, czy dana świetlica wiejska spełnia
odpowiednie wymogi do przeprowadzenia danej imprezy i ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność.
3. Osoby korzystające ze świetlicy wiejskiej winny przestrzegać przepisów BHP, ppoż. oraz dotyczących
porządku publicznego i stanu sanitarnego.
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