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UCHWAŁA NR XXXII/191/17
RADY MIEJSKIEJ W SŁAWIE
z dnia 26 stycznia 2017 r.
w sprawie korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Sława
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.
2016.446 ze zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (t. j. Dz. U.
2016.573 ze zm.) Rada Miejska w Sławie ustanawia sposób korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy
Sława.
§ 1. Zasady korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Sława określa regulamin korzystania ze
świetlic wiejskich stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wysokość opłat za udostępnienie pomieszczeń świetlic wiejskich na terenie Gminy Sława ustali
Burmistrz w drodze zarządzenia.
§ 3. Tracą moc uchwały: nr LIII/360/10 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 29 lipca 2010r. w sprawie
ustalenia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Sława,
nr XXIX/165/16 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 27 października 2016r. w sprawie ustalenia regulaminu
określającego zasady i tryb korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Sława.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Sławomir Mazur
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Załącznik
do uchwały Nr XXXII/191/17
Rady Miejskiej w Sławie
z dnia 26 stycznia 2017r.
REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ŚWIETLIC WIEJSKICH NA TERENIE GMINY SŁAWA
§ 1. Wprowadzenie.
1. Niniejszy dokument reguluje korzystanie ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Sława.
2. Korzystanie ze świetlic wiejskich możliwe jest po zapoznaniu się z zapisami niniejszego regulaminu.
§ 2. Przeznaczenie świetlic wiejskich.
1. Świetlice wiejskie służą w szczególności prowadzeniu działalności kulturalnej, społecznej i rekreacyjnej
związanej z poprawą jakości życia mieszkańców, stworzeniem miejsca spotkań, integracji i rozwoju społecznokulturalnego lokalnej społeczności, mobilizacji do ciągłego angażowania się w rozwój społeczności lokalnej
i zwiększania tożsamości społecznej oraz stworzenia warunków dla aktywności kulturalnej mieszkańców
Gminy.
2. Korzystający ze świetlic wiejskich mogą korzystać z nich jedynie w zakresie zgodnym z ich
przeznaczaniem.
3. Nieodpłatne spotkania lokalnej społeczności, stowarzyszeń i grup działania stanowią priorytetową formę
działalności prowadzonej w świetlicach wiejskich i mają każdorazowo pierwszeństwo przed spotkaniami
organizowanymi w związku z odpłatnym udostępnieniem świetlic wiejskich.
§ 3. Zasady korzystania ze świetlic wiejskich.
1. Gmina udostępnia nieodpłatnie świetlice wiejskie wszystkim jednostkom organizacyjnym gminy,
organizacjom społecznym działającym na terenie Gminy Sława oraz sołectwom i stowarzyszeniom z terenu
Gminy Sława.
2. Nieodpłatnie udostępnia się świetlice wiejskie na:
a) zebrania wiejskie i spotkania z mieszkańcami organizowane przez Burmistrza, Radę Miejską i Radę
Sołecką,
b) zebrania rad sołeckich, Sławskiego Centrum Kultury i Wypoczynku, Ochotniczych Straży Pożarnych,
Gminnych Klubów Sportowych, stowarzyszeń działających na terenie Gminy Sława,
c) imprezy i zabawy organizowane dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Sława przez Sławskiego Centrum
Kultury i Wypoczynku, szkoły, parafie, rady sołeckie,
d) imprezy okolicznościowe np. Dzień Dziecka, Dzień Matki, Dzień Ojca, Dzień Babci i Dziadka, Dzień
Kobiet, spotkania opłatkowe, dożynki itp.
Za wyjątkiem sytuacji, w których wyżej wymienione podmioty – jednostki organizacyjne, organizacje
społeczne, sołectwa i stowarzyszenia z terenu Gminy – przyjmują do korzystania pomieszczenia świetlic
wiejskich na cel organizacji imprez wiążących się z pobieraniem odpłatności od uczestników imprez (tj.
organizacji imprez biletowych, przychodowych, komercyjnych, itp.).
3. Gmina udostępnia świetlice wiejskie również odpłatnie na rzecz mieszkańców Gminy Sława oraz innych
osób i podmiotów zainteresowanych udostępnieniem świetlicy wiejskiej.
4. Odpłatne udostępnienie świetlicy wiejskiej odbywa się na podstawie umowy najmu pomieszczeń
świetlicy wiejskiej zawartej pomiędzy zainteresowanym, a gminą.
5. Ustala się następujące stawki opłat:
a) stawka godzinowa – stosowana jest w przypadku krótkotrwałego udostępnienia świetlic wiejskich na
szkolenia, kursy, pokazy i kiermasze,
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b) stawka dobowa – stosowana jest w przypadku odpłatnego udostępnienia świetlic wiejskich na rzecz
mieszkańców gminy oraz osób spoza gminy, a także na rzecz jednostek organizacyjnych gminy, organizacji
społecznych działających na terenie gminy oraz sołectw i lokalnych grup działania z terenu Gminy Sława,
z zastrzeżeniem ust. 3.
6. Doby, na które udostępnia się świetlice wiejskie liczy się zgodnie ze wskazaniem zegara tj. za dobę
uważa się kolejne 24 godziny od momentu wydania kluczy korzystającemu ze świetlicy wiejskiej.
7. Rezerwacja świetlicy wiejskiej następuje, jeżeli termin udostępnienia świetlicy wiejskiej jest wolny,
zgodnie z prowadzonym harmonogramem.
8. Rezerwacja terminu jest wolna od opłaty.
9. Wydanie kluczy do świetlicy wiejskiej następuje tylko i wyłącznie na podstawie podpisanej z gminą
umowy najmu pomieszczeń świetlicy wiejskiej oraz po okazaniu dowodu wpłaty.
10. Świetlice wiejskie udostępniane są wyłącznie osobom pełnoletnim.
11. Dzieci i niepełnoletnia młodzież mogą korzystać ze świetlic w obecności dorosłych.
12. Bezpośrednio po zakończeniu przedsięwzięć realizowanych w świetlicach wiejskich Korzystający
zobowiązani są do uprzątnięcia wcześniej użytkowanych pomieszczeń oraz terenu przynależnego do świetlic
wiejskich.

