UCHWAŁA NR XXV.143.2016
RADY GMINY ZBÓJNO
z dnia 24 października 2016 r.
w sprawie ustalenia Regulaminu świetlicy wiejskiej w miejscowości Działyń oraz Regulaminu uczestnika
zajęć w świetlicy.
Na podstawie art. 40, ust. 2, pkt 4 i art. 41, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.
U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.1)) uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwala się Regulamin świetlicy wiejskiej w miejscowości Działyń stanowiący załącznik nr 1 do
niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwala się regulamin uczestnika zajęć w świetlicy stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zbójno.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Zbójnie, a także wywieszeniu przy
obiekcie.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Mieczysław Pankiewicz

1) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2016 r., poz. 1579.
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV.143.2016
Rady Gminy Zbójno
z dnia 24 października 2016 r.
Regulamin świetlicy wiejskiej w miejscowości Działyń.
1. Budynek świetlicy wiejskiej jest użytkowany przez Gminę Zbójno na podstawie odrębnej umowy i stanowi
część składową.
2. Nadzór nad mieniem i działalnością świetlicy wiejskiej sprawuje Wójt Gminy Zbójno na podstawie
przepisów ustawy o samorządzie gminnym i innych przepisów szczególnych.
3. Gmina Zbójno jako użytkownik świetlicy wiejskiej nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i szkody na
osobach i mieniu będące skutkiem korzystania ze świetlicy wiejskiej lub jej wyposażenia w sposób niezgodny z ich
przeznaczeniem, bądź z postanowieniami niniejszego regulaminu.
4. Świetlica wiejska w miejscowości Działyń jest miejscem spotkań dla dzieci młodzieży i dorosłych,
integrującym środowisko lokalne.
5. Godziny otwarcia świetlicy określa harmonogram, dostosowany do stałych zajęć prowadzony dla dzieci,
młodzieży i dorosłych oraz potrzeb mieszkańców.
6. Odpowiedzialnym za funkcjonowanie świetlicy jest administrator.
7. Administratorem świetlicy jest sołtys sołectwa Działyń.
8. Do obowiązków administratora należy:
a) współpraca z samorządem lokalnym oraz innymi podmiotami społecznymi i organizacjami,
b) dbanie o czystość obiektu oraz przyległego terenu,
c) udostępnienie obiektu mieszkańcom, zgodnie z przyjętym harmonogramem, na zebrania i spotkania wiejskie
oraz imprezy, uroczystości okolicznościowe, sportowe, a także w celach rozrywkowych,
d) współorganizowanie imprez środowiskowych,
e) zgłaszanie usterek, awarii, potrzeb (opał, środki czystości, inne) Sołtysowi,
f) dbanie o urządzenia i sprzęt znajdujący się w świetlicy oraz przyległym terenie,
g) informowanie społeczeństwa lokalnego o wydarzeniach kulturalnych w gminie,
h) wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za funkcjonowanie centrum.
8. Wszelkie przedsięwzięcia organizowane w świetlicy muszą być uzgodnione z sołtysem.
9. Administrator wyznaczy osobę odpowiedzialną za funkcjonowanie świetlicy, której zostaną powierzone
klucze.
10. Korzystanie ze świetlicy wiejskiej możliwe jest po zapoznaniu się z zasadami określonymi w niniejszym
regulaminie.
11. W świetlicy wiejskiej prowadzone będą zajęcia dla dzieci i młodzieży.
12. Osobą odpowiedzialną za funkcjonowanie świetlicy jest opiekun świetlicy wyznaczony przez
administratora.
13. Opiekun świetlicy odpowiada w pełni za bezpieczeństwo uczestników zajęć.
14. Opiekun świetlicy ponosi odpowiedzialność materialną za powierzony mu sprzęt i urządzenia stanowiące
wyposażenie świetlicy.
15. Opiekun świetlicy ma obowiązek przygotować obiekt do zajęć (ogrzewanie, sprzątanie, itp.).
16. Uczestnictwo w zajęciach jest dobrowolne i nieodpłatne.
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17. Uczestnicy biorą udział w zajęciach zgodnie z ustalonym planem zajęć.
18. Ze świetlicy mogą korzystać mieszkańcy Gminy Zbójno oraz inne osoby po wcześniejszym uzgodnieniu z
administratorem.
19. Ze świetlicy ponadto korzystać mogą:
- mieszkańcy wsi Działyń,
- organizacje wiejskie wsi Działyń,
- inne grupy zorganizowane wsi Działyń,
- mieszkańcy Gminy Zbójno,
- Urząd Gminy.
20. Gmina Zbójno ponosi koszty bieżącej działalności funkcjonującej w niej świetlicy dla dzieci i młodzieży.
21. W przypadku udostępnienia obiektu osobom trzecim na uroczystości oraz imprezy okolicznościowe
administrator dokonuje zwrotu kosztów zużycia energii elektrycznej, wody, kanalizacji oraz wywozu odpadów
komunalnych na rachunek budżetu Gminy Zbójno.
22. Przy każdorazowym przekazywaniu świetlicy winna być wyznaczona osoba odpowiedzialna, do której
należy przejęcie lokalu, nadzór nad korzystaniem z lokalu, oraz przekazaniem lokalu w stanie takim w jakim został
przyjęty.
23. Za ewentualne uszkodzenia odpowiada osoba nadzorująca, która winna usunąć usterki na koszt osób, które
przyczyniły się do zniszczenia majątku świetlicy w terminie możliwie jak najkrótszym.
24. Imprezy o charakterze cyklicznym lub zorganizowanym, winny być zgłoszone do harmonogramu
miesięcznego, prowadzonego przez opiekuna.
25. W przypadku korzystania ze świetlicy wiejskiej od godz. 22.00 do godz. 6.00 nie należy zakłócać ciszy
nocnej,
26. Zgłoszenie winno zawierać:
- organizatora przedsięwzięcia,
- osobę odpowiedzialną za nadzór nad przedsięwzięciem (osoba powyżej 18 lat),
- przewidywaną ilość osób,
- czas oraz godziny, w jakich ma się odbywać przedsięwzięcie.
27. Wszyscy korzystający ze świetlicy winni przestrzegać wszelkich przepisów prawnych dotyczących
porządku i czystości w miejscach publicznych.
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV.143.2016
Rady Gminy Zbójno
z dnia 24 października 2016 r.
Regulamin uczestnika zajęć w świetlicy wiejskiej.
1. Uczestnik zobowiązany jest do kulturalnego zachowania się wobec opiekuna świetlicy, instruktorów zajęć
oraz innych uczestników.
2. Uczestnik zajęć zobowiązany jest dbać o sprzęt będący w jego dyspozycji. W przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia sprzętu lub innego mienia będącego na stanie świetlicy, również przez inne osoby, zobowiązany jest
niezwłocznie powiadomić o tym opiekuna świetlicy.
3. Zabrania się przychodzenia do świetlicy pod wpływem alkoholu i środków odurzających.
4. Zabrania się wnoszenia szkodliwych substancji chemicznych, oraz materiałów, broni i innych przedmiotów
niebezpiecznych dla zdrowia i życia korzystających ze świetlicy.
5. Na terenie świetlicy nie wolno spożywać alkoholu, palić papierosów i innych artykułów tytoniowych oraz
używać środków odurzających.
6. Mienie przypisane do świetlicy (zabawki, sprzęt sportowy, materiały plastyczne itp.) nie może być
przywłaszczane przez uczestników ani wynoszone poza teren świetlicy.
7. Opiekun świetlicy może pozbawić uczestnika prawa uczęszczania do świetlicy w przypadku, gdy:
a) uczestnik zajęć dopuści się agresywnego zachowania wobec opiekuna świetlicy, instruktora lub innego
uczestnika zajęć,
b) uczestnik swoim zachowaniem będzie dezorganizował pracę instruktora, opiekuna świetlicy lub innych
uczestników zajęć,
c) zachowanie uczestnika wskazywać będzie na spożycie przez niego alkoholu bądź środków odurzających,
d) uczestnik na terenie świetlicy spożywał będzie alkohol, palił papierosy lub zażywał środki odurzające,
e) uczestnik dopuści się celowego zniszczenia mienia świetlicy.
8. Godziny otwarcia świetlicy zostaną ustalone przez organizatora zajęć w uzgodnieniu z Urzędem Gminy
Zbójno.
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Uzasadnienie
Zgodnie z decyzją Rady Gminy Zbójno (Uchwała nr V.29.2015 Rady Gminy Zbójno z dnia 26 lutego 2015 r.
w sprawie wyrażenia zgody na objęcie w użyczenie budynku będącego własnością OSP Działyń) budynek o
pow. 45 m² znajdujący się na działce będącej własnością OSP ozn. nr ewid. 222 została podpisana umowa
użyczenia. Budynek ten przejęto, ponieważ w Działyniu brakowało ogólnodostępnej świetlicy wiejskiej
służącej wszystkim mieszkańcom. W związku z powyższym zaistniała konieczność opracowania Regulaminu
świetlicy wiejskiej i Regulaminu uczestnika zajęć.
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