Elektronicznie podpisany przez:
Eugeniusz Wichowski
dnia 9 listopada 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 69/15
WÓJTA GMINY MIELNIK
z dnia 9 listopada 2015 r.
w sprawie korzystania ze świetlic wiejskich w gminie Mielnik
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2015r., poz.
1515) zarządzam co następuje:
§ 1. Wprowadza się Regulamin korzystania ze świetlic wiejskich w Gminie Mielnik stanowiący załącznik do
zarządzenia.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się opiekunom świetlic.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt
Eugeniusz Wichowski
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Załącznik do Zarządzenia Nr 69/15
Wójta Gminy Mielnik
z dnia 9 listopada 2015 r.
REGULAMIN KORZYSTANIA Z ŚWIETLIC WIEJSKIEJ W GMINIE MIELNIK
§ 1. 1. Świetlica wiejska stanowi własność Gminy Mielnik i jest częścią składową mienia komunalnego gminy.
2. Nadzór nad mieniem i działalnością świetlicy wiejskiej sprawuje Wójt Gminy Mielnik na podstawie
przepisów ustawy o samorządzie gminnym i innych przepisów szczególnych.
3. 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
organizacyjnych i innych podmiotów współpracujących z sołectwem,

gminy,

gminnych

jednostek

3) spotkań członków organizacji działających na terenie sołectwa,
4) organizacji imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych dla mieszkańców sołectwa,
5) realizacji przedsięwzięć promujących sołectwo,
6) organizacji obiadów żałobnych,
7) organizowania imprez komercyjnych i okolicznościowych, w tym: wesela, komunie, chrzciny, zebrania
wyborcze, szkolenia prowadzone przez osoby lub instytucje z zewnątrz, w ramach ich działalności
gospodarczych, itp.
§ 3. 1. Gospodarzem Świetlicy Wiejskiej jest Opiekun świetlicy, działający na podstawie pisemnej umowy
z Urzędem Gminy Mielnik.
2. Wszelkie przedsięwzięcia organizowane w świetlicy muszą być uzgodnione z Opiekunem świetlicy
wiejskiej.
3. Świetlicą
i mieniem
stanowiącym
jej
wyposażenie
w imieniu
sołectwa
Opiekun świetlicy wiejskiej, który odpowiada za to mienie w zakresie wynikającym ze statutu sołectwa.

zarządza

4. Wykorzystanie świetlicy do celów, o których mowa w §2 ust.2 pkt. 1 - 6 odbywa się nieodpłatnie.
5. Opiekun świetlicy wiejskiej dysponuje kluczami do świetlicy wiejskiej i osobiście udostępnia świetlicę
użytkownikom oraz odbiera świetlicę po zakończeniu zorganizowanych przedsięwzięć.
6. Świetlica wiejska udostępniana jest wyłącznie osobom pełnoletnim.
7. W przypadku organizowania w świetlicy wiejskiej przedsięwzięć z udziałem osób niepełnoletnich, Opiekun
świetlicy wiejskiej udostępnia świetlicę osobom pełnoletnim, które odpowiadają za bezpieczeństwo osób
nieletnich.
8. 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.
9. Dysponenci oraz użytkownicy świetlicy, korzystając z obiektu zobowiązani są do przestrzegania przepisów
BHP, PPOŻ oraz porządku i czystości w miejscach publicznych.
10. Bezpośrednio po zakończeniu przedsięwzięć realizowanych w świetlicy wiejskiej korzystający ze świetlicy
zobowiązani są do uprzątnięcia wcześniej użytkowanych pomieszczeń oraz terenu przynależnego do świetlicy.
§ 4. 1. Do obowiązków Opiekuna świetlicy wiejskiej należy:
1) utrzymywanie stałego kontaktu z Urzędem Gminy Mielnik oraz GOKSiR w Mielniku;
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2) utrzymywanie dobrych relacji z mieszkańcami sołectwa oraz z podmiotami działającymi na terenie działania
świetlicy;
3) dbanie o czystość obiektu i przyległego terenu, oraz zapewnienie bezpiecznego korzystania z urządzeń
świetlicy;
4) dbanie o urządzenia i sprzęt znajdujący się w świetlicy oraz przyległym terenie;
5) udostępnianie świetlicy zgodnie z ustalonym harmonogramem na zebrania i spotkania wiejskie oraz imprezy
i uroczystości okolicznościowe, zapoznanie osób z obiektem oraz z regulaminem korzystania ze świetlicy,
przekazanie sprzętu i urządzeń osobom uprawnionym, w okresie zimowym udostępnienie opału dla
wynajmującego, odbiór świetlicy po zakończeniu zebrań, spotkań czy uroczystości;
6) przygotowanie świetlicy do zebrań (w okresie zimowym ogrzanie pomieszczeń);
7) zgłaszanie do Urzędu Gminy Mielnik: usterek, awarii, potrzeb (opał, środki czystości, inne);
8) prowadzenie rejestru udostępniania obiektu;
9) opiekun świetlicy ponosi odpowiedzialność materialną za powierzony mu sprzęt i urządzenia, stanowiące
wyposażenie świetlicy.
§ 5. 1. W przypadku braku opiekuna świetlicy rolę Gospodarza Świetlicy Wiejskiej pełni sołtys, na podstawie
podpisanego protokołu zdawczo-odbiorczego w Urzędzie Gminy Mielnik.
§ 6. 1. 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 wiejskiej w sposób niezgodny z przeznaczeniem lub stwarzającym zagrożenie dla osób
korzystających ze świetlicy,
5) palenia papierosów i innych artykułów tytoniowych oraz używania środków odurzających,
6) korzystania ze świetlicy wiejskiej od godz. 22:00 do godz. 6:00 w sposób zakłócający ciszę nocną,
7) nieobyczajnego zachowania i używania wulgarnego słownictwa.
§ 7. 1. Właściciel świetlicy wiejskiej nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i szkody na osobach i mieniu
będące skutkiem korzystania ze świetlicy wiejskiej lub jej wyposażenia w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem,
bądź z postanowieniami niniejszego regulaminu.
§ 8. 1. Wynajem świetlicy odbywa się odpłatnie w przypadku wymienionym w § 2 ust.2 pkt. 7.
2. Opłatę za wynajem pobiera się na podstawie cennika zatwierdzonego przez Wójta Gminy Mielnik.
§ 9. 1. Wnioski dotyczące merytorycznego zakresu działania świetlicy wiejskiej należy składać do Sołtysa.
2. Skargi dotyczące funkcjonowania świetlicy wiejskiej należy składać do Wójta Gminy Mielnik
§ 10. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania przez Wójta Gminy Mielnik.
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