
UCHWAŁA NR XXVII/209/14
RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE

z dnia 27 marca 2014 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminów korzystania z świetlic wiejskich oraz ich wyposażenia znajdujących 
się w sołectwach na terenie Gminy Zaręby Kościelne.

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.), oraz art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r o gospodarce 
komunalnej (tj. Dz. U. z 2011r. Nr 45 poz. 236) uchwala się, co następuje

§ 1. Uchwala się Regulamin korzystania z świetlic wiejskich oraz ich wyposażenia w sołectwach na terenie 
Gminy Zaręby Kościelne w brzmieniu określonym w załącznikach nr 1, 2 i 3 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy do ustalenia cen, opłat i warunków wynajmu świetlic wiejskich.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zaręby Kościelne

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego.

 

 

 Przewodniczący Rady

mgr Marek Nowacki

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2014 r.

Poz. 4278



Zał. Nr 1 

Do Uchwały XXVII/209/14 

z dnia 27.03.2014 roku 

 

 

 

REGULAMIN ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W CHMIELEWIE                 

 

 

§ 1. 

 

1. Świetlica wiejska stanowi własność gminy Zaręby Kościelne i jest częścią składową 

mienia komunalnego gminy. 

2. Nadzór nad mieniem i działalnością świetlicy wiejskiej sprawuje Wójt Gminy Zaręby 

Kościelne na podstawie przepisów ustawy o samorządzie gminnym i innych 

przepisów szczególnych.  

3. Administratorem obiektu świetlicy wiejskiej jest Gmina Zaręby Kościelne – 

Podinspektor d/s Kultury Sportu i Rekreacji 

4. Gospodarzem Świetlicy Wiejskiej jest Sołtys wsi Chmielewo. 

5. Korzystanie ze świetlicy wiejskiej możliwe jest po zapoznaniu się z zapisami 

niniejszego regulaminu.  

 

§ 2. 

 

1. Świetlica wiejska służy do realizacji statutowych celów działalności sołectwa. 

2. Świetlica wiejska jest miejscem spotkań mieszkańców sołectwa i służy sołectwu do: 

1) organizacji zebrań wiejskich i posiedzeń rady sołeckiej, 

2) spotkań sołtysa i mieszkańców sołectwa z przedstawicielami władz gminy, 

      gminnych jednostek organizacyjnych i innych podmiotów współpracujących               

z sołectwem, 

3) spotkań członków organizacji działających na terenie sołectwa, 

a) organizacji zebrań OSP Chmielewo w ramach działalności statutowej  

b) organizacji  stowarzyszenia „Nad Wągrodą w Chmielewie” w ramach 

działalności statutowej stowarzyszenia 

4) organizacji uroczystości i imprez okolicznościowych, kulturalnych, 

rozrywkowych i sportowych dla mieszkańców sołectwa 

5) realizacja przedsięwzięć promujących sołectwo. 

 

§ 3. 

 

1. Wszelkie przedsięwzięcia organizowane w świetlicy muszą być uzgodnione                           

z sołtysem. 

2. Świetlicą i mieniem stanowiącym jej wyposażenie w imieniu sołectwa zarządza 

Sołtys, który odpowiada za to mienie i ponosi odpowiedzialność materialną                       

za powierzony mu sprzęt i urządzenia, stanowiące wyposażenie świetlicy, dlatego 

osoby przyczyniające się do niszczenia sprzętu (mienia świetlicy) ponoszą pełną 

odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.  

3. Sołtys dysponuje kluczami do świetlicy wiejskiej i osobiście udostępnia świetlicę 

użytkownikom oraz odbiera i zamyka świetlicę po zakończeniu zorganizowanych 

przedsięwzięć. 

4. Świetlica wiejska udostępniona jest przez Sołtysa osobom pełnoletnim. 
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5. W przypadku organizowania w świetlicy wiejskiej przedsięwzięć z udziałem osób 

niepełnoletnich, Sołtys udostępnia świetlice osobom pełnoletnim, które odpowiadają 

za bezpieczeństwo osób nieletnich. 

6. Dysponenci i korzystający ze świetlicy wiejskiej organizując przedsięwzięcia                       

w świetlicy wiejskiej mogą korzystać z obiektu jedynie w zakresie zgodnym z jego 

przeznaczeniem, właściwościami i wyposażeniem. 

7. Dysponenci oraz użytkownicy świetlicy, korzystając z obiektu zobowiązani są                     

do przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa, porządku i czystości                           

w miejscach publicznych. 

8. Bezpośrednio po zakończeniu przedsięwzięć realizowanych w świetlicy wiejskiej 

korzystający ze świetlicy zobowiązani są do uprzątnięcia wcześniej użytkowanych 

pomieszczeń oraz terenu przynależnego do świetlicy.  

 

 § 4. 

 

W świetlicy wiejskiej oraz na terenach przynależnych do świetlicy obowiązują 

wynikające z niniejszego regulaminu oraz przepisów odrębnych, zakazy:  

1) wnoszenia szkodliwych substancji chemicznych oraz materiałów, broni                      

i innych przedmiotów niebezpiecznych dla zdrowia i życia korzystających                   

z placu, 

2) zakłócania porządku, 

3) prowadzenia sprzedaży towarów i usług oraz umieszczania reklam, 

4) korzystania ze świetlicy w sposób niezgodny z przeznaczeniem                              

lub stwarzających zagrożenie dla osób korzystających ze świetlicy, 

5) nieobyczajnego zachowania i używania wulgarnego słownictwa. 

 

                                                                         § 5. 

 

1. Uczestnik zobowiązanych jest do kulturalnego zachowania wobec opiekuna świetlicy, 

instruktorów zajęć oraz innych uczestników. 

2. Mienie należące do świetlicy nie może być przywłaszczone przez uczestników                  

ani wynoszone poza teren świetlicy. 

3. Opiekun świetlicy może pozbawić uczestnika prawa uczęszczania do świetlicy                      

w przypadku, gdy: 

1) uczestnik zajęć dopuści się agresywnego zachowania wobec opiekuna 

świetlicy, instruktora, innego użytkownika lub uczestnika zajęć, 

2) uczestnik swoim zachowaniem będzie dezorganizował pracę instruktora            

i  innych uczestników zajęć, 

3) uczestnik dopuści się celowego zniszczenia mienia świetlicy. 

 

                                                       § 6. 

 

1. Wnioski dotyczące merytorycznego zakresu działania świetlicy wiejskiej należy 

składać do Sołtysa. 

2. Skargi dotyczące funkcjonowania świetlicy wiejskiej należy składać do Wójta Gminy 

Zaręby Kościelne.  
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Zał. Nr 2 

Do Uchwały Nr XXVII/209/14 

z dnia 27.03.2014 

 

REGULAMIN ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ŚWIERŻACH ZIELONYCH 

 

§ 1 

1. Świetlica wiejska stanowi własność Gminy Zaręby Kościelne i jest częścią składową 

mienia komunalnego gminy. 

2. Nadzór nad mieniem i działalnością świetlicy wiejskiej sprawuje Wójt Gminy Zaręby 

Kościelne na podstawie przepisów ustawy o samorządzie gminnym i innych 

przepisów szczególnych. 

3. Administratorem obiektu świetlicy wiejskiej jest Gmina Zaręby Kościelne – 

Podinspektor ds. Kultury Sportu i Rekreacji. 

4. Gospodarzem Świetlicy Wiejskiej jest Sołtys wsi Świerże Zielone. 

5. Korzystanie ze świetlicy wiejskiej możliwe jest po zapoznaniu się z zapisami 

niniejszego regulaminu. 

§ 2 

1. Świetlica wiejska służy do realizacji statutowych celów działalności sołectwa. 

2. Świetlica wiejska jest miejscem spotkań mieszkańców sołectwa i służy sołectwu do: 

a) Organizacji zebrań wiejskich i posiedzeń rady sołeckiej 

b) Spotkań sołtysów i mieszkańców sołectw: Świerże Zielone, Panki, Kiełcze, 

Skłody Piotrowice, Skłody Średnie, Stachy, Świerże Kończany, i Świerże 

Kolonia z przedstawicielami władz gminy, gminnych jednostek organizacyjnych 

i innych podmiotów współpracujących z sołectwem 

c) Spotkań członków organizacji działających na terenie sołectwa 

 Organizacji zebrań OSP Świerże Kończany 

 Organizacji stowarzyszeń w ramach działalności statutowej 

stowarzyszeń 

d) Organizacji uroczystości i imprez okolicznościowych, kulturalnych, 

rozrywkowych i sportowych dla mieszkańców sołectw tj. Świerże Zielone, Panki, 

Kiełcze, Kończany, Skłody Piotrowice, Stachy, Skłody Średnie i Świerże Kolonia 

e) Realizacja przedsięwzięć promujących sołectwo 

§ 3 

1. Wszelkie przedsięwzięcia organizowane w świetlicy muszą być uzgodnione z 

sołtysem wsi Świerże Zielone. 
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2. Świetlicą i mieniem stanowiącym jej wyposażenie w imieniu sołectwa zarządza 

Sołtys, który odpowiada za to mienie i ponosi odpowiedzialność materialną za 

powierzony mu sprzęt i urządzenia, stanowiące wyposażenie świetlicy, dlatego osoby 

przyczyniające się do niszczenia sprzętu (mienia świetlicy) ponoszą pełną 

odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody. 

3. Sołtys wsi Świerże Zielone dysponuje kluczami do świetlicy wiejskiej i osobiście 

udostępnia świetlicę użytkownikom oraz odbiera i zamyka świetlicę po zakończeniu 

zorganizowanych przedsięwzięć. 

4. Świetlica wiejska udostępniona jest przez Sołtysa osobom pełnoletnim. 

5. W przypadku organizowania w świetlicy wiejskiej przedsięwzięć z udziałem osób 

niepełnoletnich, Sołtys udostępnia świetlicę osobom pełnoletnim, które odpowiadają 

ze bezpieczeństwo osób nieletnich. 

6. Dysponenci i korzystający ze świetlicy wiejskiej organizując przedsięwzięcia w 

świetlicy wiejskiej mogą korzystać z obiektu jedynie w zakresie zgodnym z jego 

przeznaczeniem, właściwościami i wyposażeniem. 

7. Dysponenci oraz użytkownicy świetlicy, korzystając z obiektu zobowiązani są do 

przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa, porządku i czystości w 

miejscach publicznych. 

8. Bezpośrednio po zakończeniu przedsięwzięć realizowanych w świetlicy wiejskiej 

korzystający ze świetlicy zobowiązani są do uprzątnięcia wcześniej użytkowanych 

pomieszczeń oraz terenu przynależnego do świetlicy. 

 

§ 4 

 

W świetlicy wiejskiej oraz na terenach przynależnych do świetlicy obowiązują  wynikające z 

niniejszego regulaminu oraz przepisów odrębnych, zakazy: 

 

1. Wnoszenia szkodliwych substancji chemicznych oraz materiałów, broni i innych 

przedmiotów niebezpiecznych dla zdrowia i życia korzystających z placu. 

2. Zakłócania porządku. 

3. Prowadzenia sprzedaży towarów i usług oraz umieszczania reklam. 

4. Korzystania ze świetlicy w sposób niezgodny z przeznaczeniem lub stwarzających 

zagrożenie dla osób korzystających ze świetlicy. 

5. Nieobyczajnego zachowania i używania wulgarnego słownictwa. 

           § 5 

1. Uczestnik zobowiązany jest do kulturalnego zachowania wobec opiekuna świetlicy, 

instruktorów zajęć oraz innych uczestników. 

2. Mienie należące do świetlicy nie może być przywłaszczone przez uczestników ani 

wynoszone poza teren świetlicy. 

3. Opiekun świetlicy może pozbawić uczestnika prawa uczęszczania do świetlicy w 

przypadku, gdy: 
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a) Uczestnik zajęć dopuści się agresywnego zachowania wobec opiekuna 

świetlicy, instruktora, innego użytkownika lub uczestnika zajęć. 

b) Uczestnik swoim zachowaniem będzie dezorganizował pracę instruktora i  

innych uczestników zajęć. 

c) Uczestnik dopuści się celowego zniszczenia mienia świetlicy. 

 

          § 6 

 

1. Wnioski dotyczące merytorycznego zakresu działania świetlicy wiejskiej należy 

składać do Sołtysa wsi Świerże Zielone. 

2. Skargi dotyczące funkcjonowania świetlicy wiejskiej należy składać do Wójta Gminy 

Zaręby Kościelne. 
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Zał. Nr 3 

Do Uchwały Nr XXVII/209/14 

z dnia 27.03.2014 

 

 

REGULAMIN ŚWIETLICY WIEJSKIEJ  

W MIEJSCOWOŚCI KĘPISTE-BOROWE 

 

§ 1 

1. Świetlica wiejska stanowi własność Gminy Zaręby Kościelne i jest częścią składową 

mienia komunalnego gminy. 

2. Nadzór nad mieniem i działalnością świetlicy wiejskiej sprawuje Wójt Gminy Zaręby 

Kościelne na podstawie przepisów ustawy o samorządzie gminnym i innych 

przepisów szczególnych. 

3. Administratorem obiektu świetlicy wiejskiej jest Gmina Zaręby Kościelne – 

Podinspektor ds. Kultury , Sportu i Rekreacji. 

4. Gospodarzem Świetlicy Wiejskiej jest Sołtys wsi Kępiste Borowe 

5. Korzystanie ze świetlicy wiejskiej możliwe jest po zapoznaniu się z zapisami 

niniejszego regulaminu. 

§ 2 

1. Świetlica wiejska służy do realizacji statutowych celów działalności sołectwa. 

2. Świetlica wiejska jest miejscem spotkań mieszkańców sołectwa i służy sołectwu do: 

a) Organizacji zebrań wiejskich i posiedzeń rady sołeckiej 

b) Spotkań sołtysa i mieszkańców sołectw: Kępiste Borowe, Rostki Daćbogi, 

Niemiry, Uścianek Wielki z przedstawicielami władz gminy, gminnych 

jednostek organizacyjnych i innych podmiotów współpracujących z sołectwem 

c) Spotkań członków organizacji działających na terenie sołectwa 

 Organizacji zebrań OSP Kępiste Borowe 

 Organizacji stowarzyszeń w ramach działalności statutowej 

stowarzyszeń 

d) Organizacji uroczystości i imprez okolicznościowych, kulturalnych, 

rozrywkowych i sportowych dla mieszkańców sołectw tj. Kępiste Borowe, Rostki 

Daćbogi , Uścianek Wielki i Niemiry 

e) Realizacja przedsięwzięć promujących sołectwo 

§ 3 

1. Wszelkie przedsięwzięcia organizowane w świetlicy muszą być uzgodnione z 

sołtysem. 
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2. Świetlicą i mieniem stanowiącym jej wyposażenie w imieniu sołectwa zarządza 

Sołtys, który odpowiada za to mienie i ponosi odpowiedzialność materialną za 

powierzony mu sprzęt i urządzenia, stanowiące wyposażenie świetlicy, dlatego osoby 

przyczyniające się do niszczenia sprzętu (mienia świetlicy) ponoszą pełną 

odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody 

3. Sołtys wsi Kępiste Borowe dysponuje kluczami do świetlicy wiejskiej i osobiście 

udostępnia świetlicę użytkownikom oraz odbiera i zamyka świetlicę po zakończeniu 

zorganizowanych przedsięwzięć. 

4. Świetlica wiejska udostępniona jest przez Sołtysa osobom pełnoletnim. 

5. W przypadku organizowania w świetlicy wiejskiej przedsięwzięć z udziałem osób 

niepełnoletnich, Sołtys udostępnia świetlicę osobom pełnoletnim, które odpowiadają 

ze bezpieczeństwo osób nieletnich. 

6. Dysponenci i korzystający ze świetlicy wiejskiej organizując przedsięwzięcia w 

świetlicy wiejskiej mogą korzystać z obiektu jedynie w zakresie zgodnym z jego 

przeznaczeniem, właściwościami i wyposażeniem. 

7. Dysponenci oraz użytkownicy świetlicy, korzystając z obiektu zobowiązani są do 

przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa, porządku i czystości w 

miejscach publicznych. 

8. Bezpośrednio po zakończeniu przedsięwzięć realizowanych w świetlicy wiejskiej 

korzystający ze świetlicy zobowiązani są do uprzątnięcia wcześniej użytkowanych 

pomieszczeń oraz terenu przynależnego do świetlicy. 

 

§ 4 

 

W świetlicy wiejskiej oraz na terenach przynależnych do świetlicy obowiązują  wynikające z 

niniejszego regulaminu oraz przepisów odrębnych, zakazy: 

 

1. Wnoszenia szkodliwych substancji chemicznych oraz materiałów, broni i innych 

przedmiotów niebezpiecznych dla zdrowia i życia korzystających z placu. 

2. Zakłócania porządku. 

3. Prowadzenia sprzedaży towarów i usług oraz umieszczania reklam. 

4. Korzystania ze świetlicy w sposób niezgodny z przeznaczeniem lub stwarzających 

zagrożenie dla osób korzystających ze świetlicy. 

5. Nieobyczajnego zachowania i używania wulgarnego słownictwa. 

           § 5 

1. Uczestnik zobowiązany jest do kulturalnego zachowania wobec opiekuna świetlicy, 

instruktorów zajęć oraz innych uczestników. 

2. Mienie należące do świetlicy nie może być przywłaszczone przez uczestników ani 

wynoszone poza teren świetlicy. 

3. Opiekun świetlicy może pozbawić uczestnika prawa uczęszczania do świetlicy w 

przypadku, gdy: 
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a) Uczestnik zajęć dopuści się agresywnego zachowania wobec opiekuna 

świetlicy, instruktora, innego użytkownika lub uczestnika zajęć. 

b) Uczestnik swoim zachowaniem będzie dezorganizował pracę instruktora i  

innych uczestników zajęć. 

c) Uczestnik dopuści się celowego zniszczenia mienia świetlicy. 

 

          § 6 

 

1. Wnioski dotyczące merytorycznego zakresu działania świetlicy wiejskiej należy 

składać do Sołtysa wsi Kępiste Borowe 

2. Skargi dotyczące funkcjonowania świetlicy wiejskiej należy składać do Wójta Gminy 

Zaręby Kościelne. 
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Uzasadnienie

Celem wprowadzenia jednolitych i przejrzystych zasad korzystania z mienia gminnego jakim są świetlice 
wiejskie w oparciu o przepisy przywołane w uchwale koniecznym stało się wprowadzenie regulaminu 
korzystania z świetlic wiejskich i ich wyposażenia
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