
 

 

UCHWAŁA NR XXXVI/189/2013 

RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYBORZU 

z dnia 30 grudnia 2013 r. 

w sprawie ustalenia zasad i trybu oraz regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich Gminy Międzybórz 

Na podstawie art. 40 ust. 2  pkt 4  i art. 41 ust. 1  ustawy z dnia 8  marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 594 t.j.) Rada Miejska w Międzyborzu uchwala co następuje:  

§ 1. 1. Działalność świetlic wiejskich ma na celu integrację środowiska wiejskiego, inicjowanie aktywności 

mieszkańców działających na rzecz wsi oraz prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej.  

2. Celem działalności świetlic wiejskich jest:  

1) prowadzenie statutowej działalności sołectw oraz rozwój samorządowych inicjatyw lokalnych,  

2) organizowanie działalności kulturalnej, opiekuńczej, edukacyjnej dla dzieci i młodzieży,  

3) rozwój działalności kulturalnej dla ogółu społeczności wiejskiej,  

4) organizowanie imprez dla mieszkańców wsi,  

5) promowanie sportu i podejmowanie działań rekreacyjnych na wsi,  

6) promocja wsi i gminy,  

7) organizowanie spotkań grupy odnowy wsi. 

§ 2. 1. Korzystanie ze świetlic wiejskich jest odpłatne, z zastrzeżeniem ust. 2  niniejszej uchwały.  

2. Nieodpłatnie udostępnia się świetlice na:  

1) zebrania wiejskie i spotkania z mieszkańcami organizowane przez Burmistrza Gminy, Radę Gminy i Radę 

Sołecką,  

2) zebrania OSP oraz stowarzyszeń działających na terenie Gminy Międzybórz,  

3) imprezy i zabawy organizowane dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Międzybórz przez Miejsko Gminny 

Ośrodek Kultury, Szkoły, Parafie, Rady Sołeckie,  

4) imprezy okolicznościowe typu: Dzień Dziecka, Dzień Matki, Dzień Ojca, Dzień Babci i Dziadka, Dzień 

Kobiet, Spotkania Opłatkowe, Zabawy Dożynkowe itp. 

§ 3. Określa się regulamin korzystania ze świetlic wiejskich w Gminie Międzybórz, stanowiący załącznik 

do niniejszej uchwały.  

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Międzybórz.  
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego.  

Przewodniczący Rady Miejskiej w Międzyborzu: 

K. Lemiesz 
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Załącznik Nr 1  do Uchwały Nr XXXVI/189/2013  

Rady Miejskiej w Międzyborzu  

z dnia 30 grudnia 2013 r.  

Regulamin określający zasady korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Miasta i Gminy Międzybórz.  

1)  Świetlice wiejskie stanowią własność Gminy Międzybórz.  

2)  Świetlice służą mieszkańcom gminy i są ogólnodostępne.  

3)  Opiekunem świetlicy wiejskiej jest osoba działająca na podstawie umowy. Administrowanie terenem, 

budynkiem oraz wyposażeniem świetlicy wiejskiej należy do opiekuna.  

4)  Ze świetlicy wiejskiej można korzystać każdorazowo po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z opiekunem 

i zawarciu stosownej umowy.  

5)  Środki uzyskane z wynajęcia świetlic wiejskich lub ich wyposażenia stanowią dochód gminy.  

6)  Korzystający ze świetlicy wiejskiej zobowiązani są do: 1/ przestrzegania przepisów BHP i ppoż oraz do 

wskazówek opiekuna świetlicy, 2/ dbania o wspólne dobro, ład, czystość i porządek, 3/ poszanowania 

mienia, 4/kulturalnego i etycznego zachowania.  

7)  Dzieci i młodzież mogą korzystać ze świetlicy wiejskiej w obecności opiekuna lub osoby przez niego 

upoważnionej.  

8)  W świetlicy wiejskiej obowiązuje zakaz: 1/ zaśmiecania obiektu, 2/ niszczenia urządzeń i wyposażenia 

znajdującego się w świetlicy wiejskiej oraz na przyległym terenie, 3/ zakłócania spokoju i porządku 

publicznego, 4/ wprowadzania zwierząt, 5/ spożywania alkoholu i używania środków odurzających podczas 

organizowanych spotkań, 6/ palenia tytoniu.  

9)  Opiekun świetlicy wiejskiej nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty osobiste i wartościowe 

pozostawione w świetlicy wiejskiej.  

10)  Korzystający ze świetlicy wiejskiej zobowiązany jest pokryć koszty najmu oraz mediów, z których 

korzystał w trakcie trwania umowy najmu za wyjątkiem sytuacji, o których mowa w § 2  ust. 2  ww. 

Uchwały Rady Miejskiej w Międzyborzu.  

11)  Korzystający ze świetlicy wiejskiej zobowiązany jest zagospodarować odpady stałe we własnym 

zakresie.  

12)  Opłata za wywóz nieczystości ciekłych będzie naliczana wg zużycia wody.  

13)  Korzystający ze świetlicy wiejskiej ponosi pełną odpowiedzialność za urządzenia i wyposażenie 

znajdujące się w pomieszczeniach. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia bądź kradzieży urządzeń lub 

wyposażenia, Korzystający ma obowiązek zgłoszenia tego faktu opiekunowi.  

14)  W przypadku stwierdzenia zniszczeń Korzystający ze świetlicy wiejskiej zobowiązany jest do usunięcia 

powstałych usterek, naprawy bądź w przypadku znacznego uszkodzenia sprzętu – jego wymiany, 

w terminie wskazanym przez Burmistrza Miasta i Gminy Międzybórz. W przypadku niezastosowania się 

do powyższych wytycznych, szkoda zostanie naprawiona z budżetu Gminy Międzybórz, a osoba 

korzystająca ze świetlicy wiejskiej zostanie obciążona kosztami naprawy lub zakupu.  

15)  Do obowiązków Korzystającego należy dokładne posprzątanie wszystkich zajmowanych pomieszczeń, 

używanego sprzętu oraz terenu przed wejściem bezpośrednio po zakończeniu korzystania z obiektu.  

16)  Osoby korzystające ze świetlicy wiejskiej ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za zniszczone 

mienie.  

17)  Opiekun świetlicy wiejskiej sprawuje nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu przez 

użytkowników świetlicy wiejskiej. 
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