
 

 

UCHWAŁA NR 444/XLVII/2018 

RADY GMINY KOSZĘCIN 

z dnia 26 lutego 2018 r. 

w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z budynku wielofunkcyjnego OSP w Sadowie 

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   

(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) Rada Gminy Koszęcin uchwala: 

§ 1. Przyjąć Regulamin korzystania z budynku wielofunkcyjnego OSP w Sadowie, stanowiący załącznik  

do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Koszęcin. 

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

Województwa Śląskiego. 

  

 
Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

Michał Anioł 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 5 marca 2018 r.

Poz. 1387



Załącznik do Uchwały Nr 444/XLVII/2018 

Rady Gminy Koszęcin 

z dnia 26 lutego 2018 r. 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z BUDYNKU WIELOFUNKCYJNEGO OSP W SADOWIE 

§ 1.  Budynek wielofunkcyjny OSP w Sadowie, w części nieprzekazanej w użyczenie Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Sadowie, działa w strukturach Gminy Koszęcin i jest nadzorowany przez Wójta Gminy Koszęcin. 

§ 2. Budynek wielofunkcyjny OSP w Sadowie jest miejscem spotkań i integracji lokalnego środowiska. 

§ 3. 1. Działalność budynku wielofunkcyjny OSP w Sadowie ma na celu integrację środowiska lokalnego, 

inicjowanie aktywności mieszkańców działających na rzecz wsi oraz prowadzenie działalności kulturalno-

oświatowej  i sportowej. 

2. Budynek wielofunkcyjny OSP w Sadowie służy mieszkańcom wsi, a w szczególności jest miejscem: 

1) popularyzacji amatorskich form artystycznych, 

2) rozwoju działalności kulturalnej adresowanej do różnych grup wiekowych społeczności wiejskiej, 

3) organizacji imprez otwartych dla mieszkańców wsi (np. festyny, uroczystości), 

4) organizacji zebrań i spotkań organizowanych przez organy Gminy Koszęcin i sołectwa, 

5) spotkań organizacji  lokalnych działających na terenie Gminy Koszęcin (np. koła gospodyń wiejskich, 

kluby sportowe), 

6) przeznaczonym na cele inne niż służące wszystkim mieszkańcom (np. krótkotrwałe, indywidualne           

organizowane imprezy i uroczystości). 

§ 4.  Pomieszczenia  budynku wielofunkcyjnego OSP w Sadowie mogą być odpłatnie wynajęte na 

podstawie umowy najmu zawartej przez Wójta Gminy Koszęcin. 

§ 5.   Gospodarzem budynku jest opiekun wyznaczony przez Wójta Gminy Koszęcin. 

§ 6.  Dokonanie rezerwacji dokonuje się u gospodarza budynku. 

§ 7.   W obiekcie zabrania się: 

1) palenia papierosów poza wyraźnie wyznaczonymi miejscami, 

2) spożywania środków odurzających, 

3) zachowania sprzecznego z przepisami  prawa oraz dobrymi obyczajami, w tym niszczenia mienia 

komunalnego znajdującego się w obiekcie, 

4) przebywania osób nieletnich bez nadzoru osób dorosłych. 
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