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UCHWAŁA NR VIII/49/2015
RADY GMINY SŁOŃSK
z dnia 11 września 2015 r.
w sprawie przyjęcia regulaminu stanicy rybackiej w Polnem
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013r.
poz. 594 ze zmianami) uchwala się:
Regulamin stanicy rybackiej w Polnem
§ 1. Wójt Gminy Słońsk zarządza mieniem stanicy poprzez:
1) odpłatne wynajmowanie pomieszczeń stanicy na imprezy okolicznościowe, rodzinne, prezentacje,
szkolenia, kursy itp.;
2) nieodpłatne udostępnianie pomieszczeń stanicy na potrzeby działalności statutowej organów sołectwa,
organizacji i stowarzyszeń działających na terenie Gminy oraz organizacji uroczystości i imprez
kulturalnych na rzecz mieszkańców Gminy;
3) administrowanie nieruchomością, na której znajduje się stanica.
§ 2. Wynajęcie stanicy i jej wyposażenia odbywa się na warunkach ustalonych zarządzeniem Wójta Gminy
Słońsk.
§ 3. Koszty związane z bieżącą działalnością stanicy pokrywane są z budżetu Gminy Słońsk oraz ze
środków pozyskanych z tytułu wynajmowania stanicy.
§ 4. 1. Użytkownicy stanicy są zobowiązani do:
1) zachowania czystości i porządku;
2) przestrzegania przepisów BHP i PPOŻ;
3) poszanowania mienia publicznego;
4) zachowywania się zgodnie z zasadami współżycia społecznego.
2. Dzieci i młodzież mogą korzystać ze stanicy w obecności osoby prowadzącej lub nadzorującej zajęcia.
3. Użytkownikom stanicy zabrania się:
1) zaśmiecania i zanieczyszczania obiektu oraz terenu przyległego;
2) niszczenia urządzeń i wyposażenia;
3) wprowadzania zwierząt;
4) palenia tytoniu w pomieszczeniach.
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4. Osoby, które zniszczą lub uszkodzą wyposażenie stanicy, zobowiązane są do pokrycia kosztów jego
naprawy lub odtworzenia.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Słońsk.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
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