
UCHWAŁA NR XXX/207/2017 

RADY MIEJSKIEJ W LIPIANACH 

z dnia 26 września 2017 r. 

w sprawie uchwalenia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania ze świetlic wiejskich 

na terenie Gminy Lipiany 

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 i art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 

z 2016 r., poz. 446, poz. 1579, poz. 1948; z 2017 r. poz. 730, poz. 935) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 

20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 827 Rada Miejska w Lipianach uchwala, 

co następuje: 

§ 1. Uchwala się Regulamin określający zasady i tryb korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy 

Lipiany, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lipian. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Zachodniopomorskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

Artur Lipski 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 25 października 2017 r.

Poz. 4256



Załącznik do uchwały Nr XXX/207/2017 

Rady Miejskiej w Lipianach 

z dnia 26 września 2017 r. 

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ŚWIETLIC WIEJSKICH 

NA TERENIE GMINY LIPIANY 

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

§ 1. 1. Działalność świetlic wiejskich ma na celu integrację środowiska lokalnego, inicjowanie aktywności 

mieszkańców działających na rzecz wsi oraz prowadzenie działalności kulturalnooświatowej i sportowej. 

2. W celu stymulowania działalności, o której mowa w pkt 1, w pomieszczeniach świetlic wiejskich mogą 

działać świetlice środowiskowe, o których mowa w rozdziale IV niniejszej uchwały. 

3. Podstawowym celem działania świetlic wiejskich jest: 

1) popularyzacja amatorskich form artystycznych; 

2) rozwój działalności kulturalnej adresowanej do różnych grup wiekowych społeczności wiejskiej; 

3) promowanie sportu i rekreacji wsi; 

4) organizowanie imprez dla mieszkańców wsi (festyny, imprezy okolicznościowe i inne); 

5) organizacja spotkań lokalnych organizacji działających na terenie wsi; 

6) organizacja spotkań sołtysa i rady sołeckiej z mieszkańcami, organizacjami i środowiskami lokalnymi; 

7) promocja wsi i Gminy. 

4. Świetlice wiejskie mogą być okazjonalnie wynajmowane podmiotom trzecim (osobom fizycznym, oso-

bom prawnym i innym podmiotom), w szczególności na cele organizowania spotkań, a także w celu organizo-

wania różnych uroczystości rodzinnych. 

5. W świetlicy wiejskiej oraz na terenach przynależnych do świetlicy obowiązują wynikające z niniejszego 

regulaminu oraz przepisów odrębnych, zakazy: 

1) wnoszenia szkodliwych substancji chemicznych oraz materiałów, broni i innych przedmiotów niebezpiecz-

nych dla zdrowia i życia korzystających z obiektów i przyległego terenu; 

2) zakłócania porządku; 

3) korzystania ze świetlicy wiejskiej w sposób niezgody z przeznaczeniem lub stwarzającym zagrożenie dla 

osób korzystających ze świetlicy. 

Rozdział 2 

Zarządzanie majątkiem świetlic wiejskich 

§ 2. 1. Świetlice wiejskie stanowią własność Gminy Lipiany i są częścią składową mienia komunalnego 

gminy. 

2. Świetlice mogą być: 

1) nieodpłatnie udostępniane na cele gminne, takie jak: zebrania wiejskie organizowane przez Gminę Lipiany, 

zebrania i spotkania organizowane przez sołtysów, rady soleckie, szkoły, organizacje społeczne działające 

w środowisku wiejskim; 

2) odpłatnie wynajmowane na rzecz podmiotów trzecich (osób fizycznych, osób prawnych i innych podmio-

tów) w czasie, w którym nie są wykorzystywane dla celów gminnych, na podstawie wniosku złożonego 

przez zainteresowanego. 

3. Administratorem świetlic jest Gmina Lipiany. 

4. Zarządzającym obiektem jest gospodarz. Funkcję gospodarza pełni sołtys. 

5. Korzystanie ze świetlicy wiejskiej wymaga zawarcia umowy najmu z Gminą Lipiany. 

6. Godziny otwarcia świetlicy są ustalane z gospodarzem świetlicy zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem. 

7. Do obowiązków gospodarza świetlicy należy: 

1) utrzymanie stałego kontaktu z Urzędem Miejskim w Lipianach; 
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2) dbanie o czystość świetlicy i przyległego terenu; 

3) dbanie o urządzenia i sprzęty znajdujące się w świetlicy i na przyległym terenie; 

4) udostępnienie świetlicy zgodnie z zapotrzebowaniem; 

5) zgłaszanie administratorowi świetlicy usterek, a także szkód wyrządzonych przez korzystającego. 

8. Przy każdorazowym przekazaniu świetlicy wiejskiej (odpłatnie lub nieodpłatnie) gospodarz świetlicy 

oraz osoba, na rzecz której następuje przekazanie, sprawdzają stan pomieszczeń, urządzeń oraz wyposażania. 

9. Z przekazania i odbioru spisywany jest protokół. 

10. Osoby korzystające ze świetlicy wiejskiej są zobowiązane do bezwzględnego przestrzegania obowiązu-

jących przepisów prawa, w tym w szczególności w zakresie bezpieczeństwa oraz przepisów przeciwpożarowych. 

Rozdział 3 

Wynajem świetlic 

§ 3. 1. Wynajem świetlicy powierza się Burmistrzowi Lipian. 

2. Wynajęcie świetlicy wiejskiej na cele wymienione w § 2 ust. 2 może nastąpić w przypadku, gdy nie jest 

ona niezbędna do realizacji innych celów, wynikających z bieżącej działalności prowadzonej na rzecz środowi-

ska lokalnego. 

3. W przypadku, gdy w pomieszczeniach świetlicy wiejskiej działa świetlica środowiskowa można wynająć 

lub udostępnić pomieszczenia świetlicy osobom trzecim, pod warunkiem uzgodnienia tego faktu z opiekunem 

świetlicy środowiskowej i gospodarzem świetlicy. 

4. Przedmiotem wynajmu na rzecz podmiotów trzecich może być cała powierzchnia danej świetlicy. W zależ-

ności od potrzeb poszczególnych najemców, najem może dotyczyć także poszczególnych pomieszczeń świetlicy. 

5. Wynajem świetlicy odbywa się odpłatnie zgodnie ze stawkami ustalonymi w zarządzeniu Burmistrza Lipian. 

Rozdział 4 

Świetlice środowiskowe 

§ 4. 1. Świetlice środowiskowe mogą funkcjonować w oparciu o bazę lokalową świetlic wiejskich, działa-

jących na terenie poszczególnych sołectw. 

2. Celem działania świetlic środowiskowych jest przede wszystkim organizowanie zajęć opiekuńczych dla 

dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym, pocho-

dzących z rodzin ubogich, w których występują problemy wychowawcze oraz inne dysfunkcje społeczne. 

3. Koszty związane z bieżącą działalnością świetlicy środowiskowej pokrywane są z budżetu gminy - roz-

dział Przeciwdziałanie alkoholizmowi; przy czym koszty te obejmują w szczególności: 

a) zakupy materiałów niezbędnych do merytorycznej działalności, np. pomoce dydaktyczne, 

b) inne wydatki związane z działalnością świetlicy. 

Rozdział 5 

Finansowanie świetlic wiejskich 

§ 5. 1. Środki uzyskane z wynajęcia świetlic wiejskich stanowią dochód Gminy Lipiany. 

2. Utrzymanie obiektów świetlic wiejskich finansowane jest bezpośrednio z budżetu gminy. Gmina ponosi 

koszty ich utrzymania w zakresie: 

1) remontów i modernizacji; 

2) ogrzewania, dostaw energii elektrycznej i wody; 

3) odbioru ścieków i odpadów komunalnych. 

3. Utrzymanie obiektów i działalności świetlic wiejskich może być wspierane ze środków pozabudżeto-

wych gminy. 
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