
 

 

UCHWAŁA NR XXXII/243/2021 

RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTYM STOKU 

z dnia 29 grudnia 2021 r. 

w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich  

na terenie Gminy Złoty Stok 

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., 

poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej 

(Dz. U. z 2021 r., poz. 679) Rada Miejska w Złotym Stoku uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się Regulamin korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Złoty Stok w brzmieniu 

określonym w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Złotego Stoku. 

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

Dolnośląskiego. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złotym Stoku: 

Elżbieta Ruszkowska

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 20 stycznia 2022 r.

Poz. 321



Załącznik do uchwały Nr XXXII/243/2021 

Rady Miejskiej w Złotym Stoku 

z dnia 29 grudnia 2021 r. 

 

 

Regulamin korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Złoty Stok 

§ 1. Regulamin korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Złoty Stok, zwany dalej Regulaminem, 

określa zasady i tryb korzystania ze świetlic wiejskich, stanowiącymi własność Gminy Złoty Stok. 

§ 2. Działalność świetlic wiejskich ma na celu integrację mieszkańców, stwarzanie warunków do spędzania 

czasu wolnego, rekreacji i edukacji, upowszechniania kultury, rozwijanie zainteresowań i podejmowania 

różnorodnych działań na rzecz rozwoju wsi. 

§ 3. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: 

1) świetlicy wiejskiej zwanej dalej świetlicą - należy przez to rozumieć obiekt świetlicy wraz z terenem 

przylegającym do świetlicy i infrastrukturą towarzyszącą; 

2) zarządzającym - należy przez to rozumieć Gminę Złoty Stok lub Centrum Kultury i Promocji w Złotym 

Stoku. 

§ 4. Zarządzający: 

1) prowadzi książkę obiektu; 

2) kontroluje bezpieczeństwo użytkowania świetlicy poprzez wykonanie lub zlecenie wymaganych przepisami 

przeglądów oraz wyposażenie w niezbędny sprzęt bhp i p.poż.; 

3) zleca i nadzoruje usuwanie usterek wykazanych w trakcie przeglądów oraz bieżące remonty. 

§ 5. 1. Gospodarzem świetlicy są sołtysi wsi lub osoby wyznaczone przez Burmistrza Złotego Stoku.  

2. Gospodarz zobowiązany jest każdorazowo zgłaszać Zarządzającemu wszelkie awarie i usterki w świetlicy. 

3. Gospodarz świetlicy zajmuje się utrzymaniem czystości i porządku w świetlicy. 

4. Gospodarz dysponuje kluczami od świetlicy. 

§ 6. Świetlice nieodpłatnie udostępnia się: 

1) sołtysom i Radom Sołeckim na zebrania wiejskie, spotkania z mieszkańcami i do wykonywania zadań 

związanych z działaniem sołectwa; 

2) jednostkom organizacyjnym gminy Złoty Stok; 

3) organizacjom pozarządowym oraz Kołom Gospodyń Wiejskich działającym na terenie Gminy, w celu 

realizacji zadań statutowych; 

4) na potrzeby związane: z organizacją lokalu wyborczego, zarządzania kryzysowego, zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego i porządku; 

5) osobom fizycznym i podmiotom realizującym nieodpłatnie usługi w zakresie kultury, edukacji i rekreacji, 

służące rozwojowi społeczeństwa obywatelskiego gminy Złoty Stok. 

§ 7. 1. Świetlica może być wykorzystywana wyłącznie zgodnie z jej przeznaczeniem. 

2. Korzystający ze świetlicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa, 

porządku i utrzymania czystości w miejscach publicznych. 

3. Bezpośrednio po zakończeniu korzystania ze świetlicy, korzystający z niej zobowiązani są do uprzątnięcia 

wcześniej użytkowanych pomieszczeń oraz terenu przylegającego do obiektu świetlicy, a także naprawienia 

szkód powstałych w czasie korzystania ze świetlicy. 
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