UCHWAŁA NR V/38/15
RADY GMINY DŁUTÓW
z dnia 1 czerwca 2015 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania ze świetlicy wiejskiej w Łaziskach
Na podstawie art. 18 ust.1, art. 18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz.
379, poz.1072) oraz art.4 ust 1 pkt 2, ust.2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce
komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236) uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Regulamin korzystania ze świetlicy wiejskiej w Łaziskach w brzmieniu
stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy Dłutów do ustalania wysokości opłat za korzystanie ze
świetlicy wiejskiej w Łaziskach.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dłutów.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady
Gminy Dłutów
Krzysztof Janas
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Załącznik do Uchwały Nr V/38/15
Rady Gminy Dłutów
z dnia 1 czerwca 2015 r.
Regulamin korzystania ze świetlicy wiejskiej w Łaziskach
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Ilekroć w niniejszym regulaminie mowa jest o:
1) „świetlicy” rozumie się przez to świetlicę wiejską w Łaziskach;
2) „mieszkańcach wsi” rozumie się przez to mieszkańców wsi Łaziska.
§ 2. 1. Działalność świetlicy ma na celu integrację środowiska lokalnego, inicjowanie
aktywności mieszkańców działających na rzecz wsi oraz prowadzenie działalności kulturalnooświatowej i sportowej.
2. Podstawowym celem działania świetlicy jest w szczególności:
1) rozwój działalności kulturalnej adresowanej do różnych grup wiekowych społeczności lokalnej;
2) popularyzowanie amatorskich form artystycznych;
3) promowanie sportu i rekreacji;
4) organizowanie spotkań, zebrań i imprez okolicznościowych;
5) promowanie miejscowości Łaziska i Gminy Dłutów.
§ 3. 1. Właścicielem świetlicy jest Gmina Dłutów.
2. Gospodarzem świetlicy jest sołtys wsi Łaziska, bądź inna osoba wskazana przez Wójta
Gminy Dłutów.
3. Klucze do świetlicy posiada gospodarz świetlicy.
Rozdział 2.
Zasady korzystania ze świetlicy
§ 4. Korzystający ze świetlicy zobowiązani są do stosowania się do niniejszego regulaminu.
§ 5. 1. Ze świetlicy korzystać mogą mieszkańcy wsi oraz inne osoby, po wcześniejszym
uzgodnieniu terminu z gospodarzem świetlicy.
2. Świetlica udostępniana jest osobom pełnoletnim, zaś w przypadku organizowania w świetlicy
wiejskiej przedsięwzięć z udziałem osób niepełnoletnich świetlica udostępniana jest osobom
pełnoletnim, które odpowiadają wówczas za bezpieczeństwo osób niepełnoletnich.
3. Osoby korzystające ze świetlicy zobowiązane są do kulturalnego zachowania wobec
wszystkich osób przebywających w świetlicy.
4. Korzystający ze świetlicy mają obowiązek dbać o mienie znajdujące się w świetlicy, które
nie może być niszczone ani też przywłaszczane przez osoby korzystające.
5. Korzystający ze świetlicy dbają o ład, czystość i estetyczny wygląd pomieszczeń i otoczenia
świetlicy i zobowiązani są do dokładnego posprzątania wszystkich zajmowanych pomieszczeń
i terenu przyległego po zakończeniu korzystania ze świetlicy.
6. Korzystający ze świetlicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów bezpieczeństwa
i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych podczas jej użytkowania.
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7. Korzystający ze świetlicy ponoszą pełną odpowiedzialność za urządzenia i wyposażenie
znajdujące się w pomieszczeniach świetlicy, do których mają dostęp.
Rozdział 3.
Obowiązki gospodarza świetlicy
§ 6. 1. Do obowiązków gospodarza świetlicy należy:
1) udostępnianie świetlicy osobom korzystającym oraz odbiór świetlicy po zakończeniu czasu
korzystania;
2) prowadzenie rejestrów odpłatnego i nieodpłatnego udostępniania świetlicy;
3) dbanie o utrzymanie czystości obiektu i przyległego terenu;
4) dbanie o urządzenia i sprzęt znajdujący się w świetlicy oraz na przyległym terenie;
5) dbałość o oszczędne gospodarowanie energią i innymi mediami;
6) zgłaszanie usterek, awarii i potrzeb do odpowiedniego pracownika Urzędu Gminy Dłutów;
7) utrzymywanie stałego kontaktu z Urzędem Gminy Dłutów, Radą sołecką sołectwa Łaziska
i mieszkańcami wsi.
2. Gospodarz świetlicy odpowiada za powierzony mu sprzęt i urządzenia stanowiące
wyposażenie świetlicy. W czasie udostępnienia świetlicy, odpowiedzialność za wyposażenie
świetlicy ponosi korzystający.
Rozdział 4.
Udostępnianie i wynajem świetlicy
§ 7. 1. Nieodpłatnie ze świetlicy korzystać mogą:
1) organy Gminy Dłutów;
2) organy sołectwa Łaziska w celu organizacji posiedzeń Rady Sołeckiej lub Zebrania Wiejskiego;
3) dzieci i młodzież w ramach prowadzonych zajęć bądź spędzania czasu wolnego pod opieką
osób dorosłych;
4) członkowie społecznych inicjatyw lokalnych w celu organizacji imprez sportoworekreacyjnych, kulturalnych, festynów, zabaw tanecznych, które nie są organizowane dla
osiągnięcia zysku;
5) organizatorzy konsolacji, po uroczystości pogrzebowej mieszkańca wsi Łaziska;
6) mieszkańcy wsi Łaziska w celu organizacji uroczystości rodzinnych i okolicznościowych.
2. Osoby wymienione w ust. 1 pkt 5 –6 ponoszą jedynie koszty zużycia energii elektrycznej,
wody i opłaty za gospodarowanie odpadami.
§ 8. 1. Świetlica może być okazjonalnie wynajmowana odpłatnie podmiotom trzecim,
w szczególności na cele organizowania spotkań, szkoleń, debat wyborczych, a także w celu
organizowania uroczystości rodzinnych takich jak wesela, urodziny, chrzciny itp.
2. Osoba zainteresowana wynajmem świetlicy, o którym mowa w ust.1, składa wniosek według
wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu.
3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, potwierdzony co do terminu wynajęcia świetlicy przez
gospodarza świetlicy, składa się w Urzędzie Gminy Dłutów.
4. Odpłatny wynajem świetlicy odbywa się na podstawie umowy cywilno-prawnej zawartej
przez najemcę z Gminą Dłutów i jest możliwy pod warunkiem potwierdzenia dostępności terminu
wynajęcia świetlicy przez gospodarza świetlicy.
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Załącznik do Regulaminu korzystania ze świetlicy
wiejskiej w Łaziskach
………………………., dnia …………………..

…………………………………………………..
Nazwisko i imię / Nazwa podmiotu
…………………………………………………..
Adres
…………………………………………………..
Telefon kontaktowy

Wójt Gminy Dłutów
WNIOSEK
Proszę o wynajęcie świetlicy wiejskiej w Łaziskach
od dnia ………………………………………………… do dnia …………..………………….
w celu zorganizowania…………………………………………………………………………
…………………………………………………..………………………………………………
Jednocześnie oświadczam, że:
1. Zapoznałem się z regulaminem korzystania ze świetlicy wiejskiej w Łaziskach.
2. W czasie wynajmu odpowiadam za ład i porządek w świetlicy oraz na terenie przyległym do
świetlicy.
3. Zobowiązuję się do przestrzegania przepisów sanitarno-epidemiologicznych oraz przepisów
p. poż.
4. Jestem materialnie odpowiedzialny za powierzone mi pomieszczeni/a/e oraz znajdujące się
w nim urządzenia i wyposażenie a w przypadku powstania zniszczeń lub strat zobowiązuję się je
usunąć lub zwrócić koszt napraw i strat w całości.
5. Zwrócę pomieszczenia, urządzenia oraz wyposażenie świetlicy w stanie nienaruszonym,
uprzątnięte i przywrócone do stanu pierwotnego.
6. Opłatę za najem wniosę w terminach wynikających z umowy najmu lokalu na rachunek
bankowy Gminy Dłutów.
Jest mi wiadomym, iż w przypadku niedokonania przeze mnie płatności w określonym
w umowie czasie termin rezerwacji świetlicy zostanie zwolniony.
…………………………………………………………..
podpis/pieczęć wnioskodawcy
Uzgodnienie z gospodarzem świetlicy
Potwierdzam możliwość wynajęcia świetlicy w terminie wskazanym w niniejszym wniosku.
…………………………………
podpis gospodarza świetlicy
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