
 

 

UCHWAŁA NR XLV/251/2018 

RADY GMINY ŁUKTA 

z dnia 28 marca 2018 r. 

w sprawie określenia zasad, trybu oraz regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich  

na  terenie Gminy Łukta 

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. 

poz. 1875) Rada Gminy Łukta, uchwala co następuje : 

§ 1. Uchwala się zasady, tryb i regulamin korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Łukta 

w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łukta 

§ 3. Traci moc uchwała Rady Gminy Łukta nr VI/26/2011 z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie określenia 

zasad, trybu oraz regulaminu korzystania ze świetlic środowiskowych Gminy Łukta 

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

Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

  

 

Przewodnicząca Rady Gminy 

Marta Drozdowska 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 17 kwietnia 2018 r.

Poz. 1818



Załącznik Nr 1  

do Uchwały Nr XLV/251/2018 

Rady Gminy Łukta  

z dnia 28 marca 2018 r. 

Zasady, tryb i regulamin korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Łukta 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

§ 1. 1. Świetlice wiejskie są miejscem spotkań integrujących społeczność lokalną jak też miejscem 

prowadzenia działalności kulturalnej, opiekuńczej, edukacyjnej i socjalnej dla dzieci. 

2. Właścicielem świetlic wiejskich jest Gmina Łukta 

3. Administratorem świetlic wiejskich jest Gminny Ośrodek Kultury w Łukcie. 

4. Opiekunem świetlicy jest osoba wyznaczona przez Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Łukcie. 

§ 2. 1. Godziny otwarcia świetlicy wynikają z harmonogramu pracy świetlicy, dostosowanego do stałych 

zajęć realizowanych z udziałem dzieci i młodzieży oraz potrzeb lokalnej społeczności  – określonego przez 

Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Łukcie. 

2. Klucze do świetlicy posiada opiekun świetlicy oraz osoby do tego upoważnione. 

3. Świetlica wiejska, poza normalnymi godzinami pracy wynikającymi z harmonogramu jej pracy, może być 

udostępniana osobom pełnoletnim przez administratora świetlicy, po zawarciu stosownej umowy z Gminą Łukta. 

4. Pierwszeństwo korzystania ze świetlicy zlokalizowanej na terenie sołectwa, poza godzinami zajęć 

prowadzonych zgodnie z harmonogramem pracy świetlicy mają sołtys i rada sołecka, członkowie klubów 

sportowych mających swą siedzibę na terenie sołectwa, członkowie ochotniczej straży pożarnej z terenu 

sołectwa, grupa mieszkańców sołectwa zamierzająca korzystać ze świetlicy w celu organizacji spotkania 

okolicznościowego związanego z inicjatywami pojmowanymi przez lokalną społeczność. 

5. Świetlica obok jej podstawowego przeznaczenia, określonego w § 1 ust. 1 oraz pkt. 1 i 4 niniejszego 

paragrafu, może być udostępniana dla organizacji : 

a)  imprezy i zajęć dla dzieci i młodzieży; 

b) kursów i szkoleń; 

c)  spotkania integracyjnego dla mieszkańców gminy; 

d) przyjęcia pogrzebowego (stypy) gdy zmarły był mieszkańcem gminy; 

e)  przyjęcia okolicznościowego z okazji jubileuszu urodzin, ślubu, 

f)  innych, niezwiązanych z celem działania świetlicy 

Rozdział 2. 

Cele działalności świetlicy 

§ 3. 1. Świetlice wiejskie działają w celu umożliwienia wspólnotom samorządowym poszczególnych sołectw : 

a)  tworzenia bazy dla integracji środowiska lokalnego; 

b) prowadzenia statutowej działalności sołectw oraz rozwoju samorządowych inicjatyw lokalnych; 

c)  prowadzenia działalności kulturalnej, opiekuńczej, edukacyjnej i socjalnej dla dzieci i młodzieży w tym 

poprzez zajęcia plastyczno-techniczne, dydaktyczne, muzyczne, zajęcia z wykorzystaniem środków 

audiowizualnych; 

d) rozwoju działalności kulturalnej adresowanej do poszczególnych grup wiekowych w tym poprzez 

rozpoznawanie i rozbudzanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych, organizowanie różnych form 

zespołowego i indywidualnego uczestnictwa w kulturze, organizację imprez kulturalnych; 
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e)  organizacji imprez dla mieszkańców gminy; 

f)  promowania sportu; 

g) promowania wsi i gminy. 

Rozdział 3. 

Formy zajęć i zasady uczestnictwa w zajęciach 

§ 4. 1. Zajęcia w świetlicy prowadzone są zarówno w formie zajęć wolnych jak i kół tematycznych. 

2. W godzinach zajęć danego koła tematycznego ze świetlicy korzystają wyłącznie osoby w nim 

uczestniczące. Inne osoby mogą przebywać w świetlicy tylko za zgodą opiekuna świetlicy i pod warunkiem  

że ich obecność nie będzie stanowiła przeszkody w prowadzeniu zajęć. 

§ 5. 1. W zajęciach świetlicy wiejskiej prowadzonych przez administratora mogą uczestniczyć małoletni,  

a także osoby pełnoletnie. 

2. Małoletni poniżej 6 roku życia mogą uczestniczyć w zajęciach wyłącznie pod opieką osoby dorosłej. 

3. Małoletni poniżej 13 roku życia mogą uczestniczyć w zajęciach wyłącznie za pisemną zgodą opiekuna. 

4. Opiekun prawny małoletniego powinien złożył u opiekuna pisemne oświadczenie o zgodzie na 

uczestnictwo małoletniego w zajęciach w świetlicy wiejskiej oraz ewentualne jej samodzielne opuszczanie. 

Rozdział 4. 

Wynajem i użyczenie świetlicy 

§ 6. 1. Świetlica udostępniana jest nieodpłatnie w związku z jej wykorzystywaniem dla realizacji celów 

opisanych w § 3. 

2. Zgłoszenie zamiaru korzystania ze świetlicy zgłasza się administratorowi bądź opiekunowi świetlicy, 

który prowadzi stosowny rejestr zgłoszeń zamiaru korzystania ze świetlicy. 

3. Wynajęcie świetlicy dla celów określonych w § 2 ust. 5 może nastąpić jedynie w  przypadku, gdy 

nie koliduje to z realizacją podstawowych celów funkcjonowania świetlicy określonych w § 1 ust. 1. 

§ 7. 1. Korzystanie ze świetlicy dla celów określonych w § 2 ustęp 5 podpunkt b, e, f  jest odpłatne  

i poprzedzone jest zawarciem stosownej umowy. 

2. W ramach opłaty, korzystający ponosi koszty opłat eksploatacyjnych wg wskazań licznika bądź 

obowiązujących ryczałtów oraz określoną przez Wójta Gminy Łukta  opłatę za udostępnienie obiektu 

Rozdział 5. 

Postanowienia końcowe 

§ 8. Osoby korzystające ze świetlicy winny przestrzegać przepisów BHP, ppoż oraz postanowień 

Regulaminu Korzystania ze Świetlic Wiejskich – stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszych zasad. 

§ 9. 1. Wnioski dotyczące zakresu działania świetlicy wiejskiej należy składać do opiekuna świetlicy. 

2. Skargi dotyczące funkcjonowania świetlicy wiejskiej należy składać Dyrektorowi Gminnego Ośrodka 

Kultury w Łukcie 
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Załącznik do zasad, trybu i  

regulaminu korzystania ze świetlic  

wiejskich na terenie Gminy Łukta 

 

„REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ŚWIETLIC WIEJSKICH” 

 

1. Świetlica funkcjonuje wg ustalonego harmonogramu otwarcia świetlicy. Godziny otwarcia świetlicy 

zostaną ustalone przez Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Łukcie w porozumieniu z Wójtem 

Gminy. Czas pracy świetlicy określa się w pełnych godzinach zegarowych. 

2. Klucz do świetlicy będzie w posiadaniu opiekuna świetlicy i Dyrektora GOK w Łukcie. 

3. Zajęcia w świetlicy dla dzieci i młodzieży w ramach pracy opiekuna świetlicy są nieodpłatne  

i prowadzone zarówno w formie zajęć wolnych jak i tematycznych.   

4. Dzieci poniżej 6 roku życia mogą przebywać w świetlicy wyłącznie pod opieką rodzica, prawnego 

opiekuna lub pełnoletniego rodzeństwa.  

5. Opiekun świetlicy odpowiada wyłącznie za dziecko w faktycznym miejscu prowadzenia zajęć (np. gdy 

prowadzi zajęcia w świetlicy to nie odpowiada za dziecko przebywające na zewnątrz budynku w tym 

również placu zabaw). 

6. Godziny zajęć tematycznych są ustalane przez Dyrektora GOK po konsultacjach z opiekunem świetlicy 

oraz podane do wiadomości na tablicy ogłoszeń oraz poprzez umieszczenie informacji na stronie 

internetowej GOK. 

7. W godzinach przewidzianych na zajęcia danego kółka tematycznego ze świetlicy korzystają wyłącznie 

osoby w nim uczestniczące. Inne osoby mogą przebywać w tym czasie w świetlicy tylko za zgodą 

opiekuna świetlicy. 

8. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do kulturalnego zachowania wobec opiekuna świetlicy, oraz innych 

uczestników, do dbania o ład i porządek w pomieszczeniach.  

9. W czasie prowadzenia zajęć zabrania się spożywania alkoholu i środków odurzających oraz 

przebywania pod ich wpływem w budynku świetlicy i na należącym do niej terenie. 

10. Zabrania się palenia papierosów w świetlicy i na należącym do niej terenie. 

11. Obowiązuje zakaz używania wulgaryzmów oraz zakaz agresji fizycznej i psychicznej na terenie 

świetlicy i w jej obrębie.  

12.  Opiekun świetlicy jest odpowiedzialny za ład i porządek w pomieszczeniach oraz winna dbać o mienie 

należące do świetlicy (nie może być ono niszczone, przywłaszczane przez uczestników ani wynoszone 

poza teren świetlicy. Korzystanie z mienia może odbywać się jedynie za zgodą opiekuna).   

13. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą wzywane  

do opuszczenia świetlicy, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania  

w sprawach o wykroczenia bądź w innym trybie.  

14. Ze sprzętu znajdującego się w świetlicy ma prawo korzystać każdy z jej uczestników.  

15. Każdy uczestnik świetlicy ma prawo do sprawiedliwego podziału czasu użytkowania określonego 

sprzętu (np. korzystanie z komputera, stołu do tenisa stołowego itp.). 

16. Za wartościowe przedmioty pozostawione w świetlicach zarządzający świetlicą nie ponosi 

odpowiedzialności. 

17. Opiekun świetlicy sprawuje nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu przez użytkowników 

świetlicy. 
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