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UCHWAŁA NR XXI/212/2018
RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU ODRZAŃSKIM
z dnia 16 lutego 2018 r.
w sprawie regulaminu określającego zasady korzystania ze świetlic wiejskich na terenie
Gminy Bytom Odrzański
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwala się regulamin określający zasady korzystania ze świetlic wiejskich na terenie gminy Bytom
Odrzański.
§ 2. Opłaty za wynajem świetlic stanowią dochód Gminy Bytom Odrzański.
§ 3. 1. Celem zabezpieczenia mienia za każdorazowy wynajem pobiera się opłaty i kaucję zwrotną.
2. Wysokość opłaty i kaucji zwrotnej określa Zarządzenie Burmistrza Bytomia Odrzańskiego.
§ 4. Rada Sołecka wsi, w której znajduje się świetlica może nie wyrazić zgody na odbycie imprezy, jeśli
zagraża ona życiu lub zdrowiu ludzi oraz dewastacji mienia.
§ 5. 1. Świetlice wiejskie są wynajmowane bądź użyczane na pisemny wniosek złożony do Gospodarza
świetlicy, co najmniej 7 dni przed terminem planowanej imprezy.
2. W szczególnych przypadkach możliwe jest skrócenie powyższego terminu (np. stypa).
3. Najemca/Biorący w użyczenie zawiera na piśmie umowę najmu bądź użyczenia.
4. O pierwszeństwie wynajmu lub użyczenia świetlicy decyduje kolejność zgłoszeń organizatorów imprez.
5. Skargi dotyczące funkcjonowania świetlic wiejskich należy składać do Burmistrza Bytomia
Odrzańskiego.
§ 6. 1. Odpłatnie udostępnia się świetlice na imprezy w celach prywatnych, komercyjnych i w innych na
podstawie umów podpisanych z Gminą Bytom Odrzański (wesela, komunie, spotkania rodzinne, stypy,
szkolenia komercyjne itp.).
2. Odpłatność za energię elektryczną, wodę i ścieki dla Najemców ustalona zostanie według
obowiązujących w danym czasie cen i faktycznego zużycia mediów wykazanych w protokole przez
Gospodarza świetlicy.
3. Wynajmujący wystawi faktury VAT za czynsz i za zużyte media.
§ 7. Użycza się świetlice wiejskie na terenie Gminy Bytom Odrzański na:
1) zebrania wiejskie, spotkania mieszkańców i imprezy organizowane przez Burmistrza Bytomia
Odrzańskiego, Radę Miejską i Sołtysa;
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2) zebrania i spotkania działających na terenie gminy organizacji pozarządowych i organizacji pożytku
publicznego,
3) imprezy i zabawy dla dzieci w wieku przedszkolnym, szkół podstawowych
Odrzański organizowane przez instytucje publiczne, w tym Rady Rodziców,

z terenu gminy Bytom

4) kursy i szkolenia organizowane dla mieszkańców gminy Bytom Odrzański,
5) spotkania i imprezy kulturalne organizowane przez Radę Sołecką,
6) cele charytatywne.
§ 8. W sytuacjach kryzysowych takich jak: pożar, powódź, katastrofa, sytuacje związane z niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi, itp. świetlice są udostępniane potrzebującym na zlecenie Burmistrza Bytomia
Odrzańskiego.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bytomia Odrzańskiego.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
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