
UCHWAŁA NR XVIII/226/20
RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE

z dnia 30 stycznia 2020 r.

w sprawie Regulaminu określającego zasady i tryb korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Miasta 
i Gminy Bierutów

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 i ust 2 ustawy z dnia 
20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712 ze zm.) Rada Miejska w Bierutowie 
uchwala, co następuje:

§ 1. Zasady i tryb korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Miasta i Gminy Bierutów określa Regulamin 
korzystania ze świetlic wiejskich stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Burmistrza Bierutowa do ustalenia opłat za wynajem świetlic wiejskich w formie 
zarządzenia.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bierutowa. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego

 

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Bierutowie

Irena Wysocka - Przybyłek
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Załącznik do uchwały Nr XVIII/226/20 

Rady Miejskiej w Bierutowie  

z dnia 30 stycznia 2020r. 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ŚWIETLIC WIEJSKICH 

 

§ 1. 1. Świetlice wiejskie to obiekty użyteczności publicznej przeznaczone do spędzania czasu 

wolnego, rekreacji, edukacji, rozwijania zainteresowań, służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb 

wspólnoty mieszkańców.  

 

2. Miasto i Gmina Bierutów jest właścicielem świetlic i ponosi koszty ich utrzymania w zakresie:. 

1) remontów i modernizacji,  

2) ogrzewania, dostaw energii elektrycznej i wody,  

3) odbioru ścieków i odpadów komunalnych, 

4) ubezpieczenia budynków i ich wyposażenia. 

 

3. Działalność świetlic wiejskich ma na celu: 

1) integrację środowiska lokalnego,  

2) prowadzenie statutowej działalności sołectw, 

3) inicjowanie aktywności mieszkańców działających na rzecz wsi,  

4) organizację spotkań organizacji lokalnych, działających na terenie wsi, 

5) prowadzenia działalności kulturalno-oświatowej i sportowej.  

 

4. Godziny funkcjonowania świetlic dostosowane są do potrzeb środowiska lokalnego – mieszkańców 

gminy i osób wynajmujących na cele prywatne np. uroczystości rodzinne oraz cele komercyjne. 

 

§ 2. 1. Świetlice mogą być nieodpłatnie udostępnianie na potrzeby statutowe sołectwa oraz na:  

1) zebrania wiejskie i spotkania z mieszkańcami organizowane przez Burmistrza, Radę Miejską, 

Sołtysa i Rady Sołeckie, 

2) zebrania, spotkania i uroczystości organizowane przez szkoły, organizacje społeczne, 

stowarzyszenia, fundacje, Koła Gospodyń Wiejskich itp. działające w środowisku wiejskim na 

rzecz sołectw lub gminy,  

3) posiedzenia i spotkania członków ludowych zespołów, kół zainteresowań i grup 

zorganizowanych działających w danym środowisku, 

4) nieodpłatne kursy i szkolenia organizowane dla mieszkańców Miasta i Gminy Bierutów, 

5) zabawy i imprezy okolicznościowe dla mieszkańców organizowane przez Rady Sołeckie, 

Ochotniczą Straż Pożarną, Ludowe Zespoły Sportowe i Artystyczne, Koła Gospodyń 

Wiejskich oraz inne organizacje społeczne działające na rzecz sołectw lub gminy, 

6) zajęcia świetlicowe dla dzieci i młodzieży organizowane pod nadzorem osoby pełnoletniej. 

 

2. Koszty eksploatacyjne wynikające z wykorzystywania obiektów do celów, o których mowa w ust. 1 

pokrywane są z budżetu gminy. 

 

§ 3. 1. Odpłatnie udostępnia się świetlice na imprezy okolicznościowe i uroczystości: 

1) w celach zamkniętych uroczystości rodzinnych (wesela, chrzciny, komunie, urodziny, 

imieniny, rocznice itp.), 

2) w celach komercyjnych (spotkania, pokazy, prezentacje, bale przedmaturalne itp.). 

 

2. Podmioty, o których mowa w ust. 1, wykorzystując obiekty oraz ich wyposażenie ponoszą opłaty za 

wynajem określone odrębnym zarządzeniem Burmistrza Bierutowa.  

 

 

3. Wynajęcie świetlicy wiejskiej na cele określone w ust. 1 realizowane jest na podstawie: 

1) „Wniosku o wynajęcie świetlicy” złożonego przez zainteresowanego, 

2) Zawartej umowy najmu, 
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      3)  Protokołu zdawczo-odbiorczego. 

 

4. Zastrzega się, że Miasto i Gmina Bierutów ma pierwszeństwo do rezerwacji terminów na realizację 

zadań statutowych. 

 

§ 4.1. Niezależnie od uzyskania zgody na czasowe użytkowanie świetlicy, obowiązkiem Najemcy jest 

uzyskanie wszelkich innych prawem wymaganych pozwoleń, zgód i innych dokumentów 

wymaganych do przeprowadzenia danej imprezy.  

 

2. Uzyskanie zgody na użytkowanie świetlicy w celu przeprowadzenia imprezy określonej we 

wniosku nie jest jednoznaczne z faktem, iż pomieszczenia świetlicy spełniają prawem wymagane 

obostrzenia dotyczące przeprowadzenia danego rodzaju imprezy.  

 

3. Obowiązkiem Najemcy jest weryfikacja, czy dana świetlica spełnia odpowiednie wymogi do 

przeprowadzenia danej imprezy.  
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