
 

 

UCHWAŁA NR IX/68/2019 

RADY GMINY WIZNA 

z dnia 23 sierpnia 2019 r. 

w sprawie utworzenia świetlicy wiejskiej w Wiźnie oraz nadania jej statutu 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h i art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu 

i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1983) Rada Gminy Wizna uchwala, 

co następuje: 

§ 1. Z dniem 01.09.2019 r. tworzy się Świetlicę Wiejską Gminy Wizna, zwaną dalej „Świetlicą” 

§ 2. Świetlicy nadaje się Statut, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wizna. 

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

Przewodnicząca Rady Gminy 

Iwona Grodzka 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 27 sierpnia 2019 r.

Poz. 4128



Załącznik do uchwały Nr IX/68/2019 

Rady Gminy Wizna 

z dnia 23 sierpnia 2019 r. 

STATUT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ GMINY WIZNA 

 

Rozdział 1. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1. 

1. Świetlica Wiejska Gminy Wizna zwana dalej „Świetlicą” jest placówką o charakterze kulturalnym.  

2. Świetlica przeznaczona jest dla mieszkańców Gminy Wizna. 

3. Organem prowadzącym jest Gmina Wizna. 

4. Siedziba znajduje się w budynku będącym w użyczeniu Gminy Wizna przy ul. Mikołaja Kopernika 2 

w Wiźnie.  

5. Świetlica działa na podstawie niniejszego Statutu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

6. Świetlica stanowi własność Gminy Wizna, która ponosi koszty jej utrzymania. 

Rozdział 2. 

CELE I ZADANIA  

§ 2. 

1. Celem świetlicy jest utworzenie bazy do integracji środowiska lokalnego oraz prowadzenie działalności 

kulturalnej, edukacyjnej, rekreacyjnej i sportowej. 

2. Świetlica jest miejscem spotkań integrującym środowisko lokalne. 

3. Do zadań Świetlicy w szczególności należy: 

1) organizowanie czasu wolnego dla mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci  
i młodzieży; 

2) pomoc w rozwijaniu talentów i uzdolnień poprzez tworzenie kół zainteresowań;  

3) prowadzenie działalności kulturalnej, sportowej i edukacyjnej adresowanej do poszczególnych grup 

wiekowych; 

4) rozwój inicjatyw lokalnych; 

5) promocja sportu masowego jako formy stylu życia i spędzania wolnego czasu; 

Rozdział 3. 

ORGANIZACJA PLACÓWKI 

§ 3. 

2. Korzystanie ze świetlicy odbywa się pod nadzorem opiekuna świetlicy wyznaczonego przez Wójta 
Gminy Wizna. 

3. Do zadań opiekuna świetlicy należy: 

1) organizacja pracy i bieżąca działalność świetlicy; 

2) troska o bazę lokalową i dydaktyczną; 

3) przestrzeganie przepisów prawa w zakresie prowadzonej działalności. 

4) realizowanie programu świetlicy; 

5) przestrzeganie i egzekwowanie zapisów regulaminu świetlicy; 
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6) przestrzeganie przepisów bhp i p.poż. 

Rozdział 4. 

GOSPODARKA FINANSOWA 

§ 4. 

1. Działalność Świetlicy jest finansowana z budżetu gminy Wizna. 

2. Obsługę finansowo-księgową świetlicy prowadzi Urząd Gminy Wizna. 

3. Korzystanie ze świetlicy jest nieodpłatne. 

Rozdział 5. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 5. 

1. Zmian w Statucie dokonuje się w trybie właściwym do jego nadania. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące 

przepisy. 
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