
 

 

UCHWAŁA NR VI/53/2019 

RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE 

z dnia 28 marca 2019 r. 

w sprawie przyjęcia zasad dotyczących gospodarowania świetlicą wiejską w Ignacowie 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 41 ust. 1, w zw. z art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) Rada Miejska w Zelowie uchwala, co następuję: 

§ 1. Przyjmuje się zasady gospodarowania świetlicą wiejską w Ignacowie w brzmieniu określonym 

w załączniku do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zelowa. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-

twa Łódzkiego. 

  

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Zelowie 

 

 

Sylwester Drozdowski 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 26 kwietnia 2019 r.

Poz. 2554



Załącznik do uchwały Nr VI/53/2019 

Rady Miejskiej w Zelowie 

z dnia 28 marca 2019 r. 

ZASADY 

dotyczące gospodarowania świetlicą wiejską w Ignacowie stanowiącej własność Gminy Zelów 

1. Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej w Ignacowie ma na celu: 

- stworzenie miejsca spotkań mieszkańców sołectwa, 

- umożliwienie organizacji różnego rodzaju imprez okolicznościowych, 

- integrację społeczności lokalnej i jej uczestnictwo w życiu społeczno–kulturalnym, 

- spowodowanie wzrostu atrakcyjności sołectwa i gminy. 

2. Dopuszcza się korzystanie z obiektu świetlicy wiejskiej w Ignacowie w celu organizowania w niej róż-

nych imprez okolicznościowych, np. przyjęcia rodzinne, szkolenia itp. na podstawie zawartych z Gminą Zelów 

umów. Organizator imprezy będzie wówczas zobowiązany ponieść ryczałtowe koszty funkcjonowania obiektu 

powstałe w czasie przewidzianym w umowie na korzystanie z świetlicy oraz ewentualne koszty napraw szkód 

powstałych w czasie obowiązywania tej umowy. Ponadto organizator imprezy będzie odpowiedzialny za prze-

strzeganie ładu, porządku oraz za bezpieczeństwo i kulturalne zachowanie się osób przebywających w obiekcie 

podczas imprezy. 

3. Bez konieczności zawarcia odpowiedniej umowy na korzystanie z obiektu, świetlica może być wykorzy-

stywana przez: 

- Radę Miejską w Zelowie, 

- Urząd miejski w Zelowie, 

- Dom kultury w Zelowie, 

- Rady sołeckie z terenu Gminy Zelów, 

- Organizacje kulturalne i pozarządowe z terenu Gminy Zelów 

po uprzednim uzgodnieniu z osobą pełniącą dozór nad obiektem. 

4. Każde wydarzenie w funkcjonowaniu świetlicy będzie uwidocznione w prowadzonym przez osobę dozo-

rującą rejestrze. 

  

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Zelowie 

 

 

Sylwester Drozdowski 
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