
UCHWAŁA NR XXXIV/223/18
RADY GMINY BARTNICZKA

z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie zasad i trybu korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Bartniczka.

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., 
poz. 994 ze zm.1)), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Świetlice wiejskie, we wsiach: Samin, Radoszki, Bartniczka, Grążawy, Łaszewo, Stare Świerczyny, 
Nowe Świerczyny, Jastrzębie, Komorowo, Igliczyzna, stanowiące własność Gminy Bartniczka działają w celu 
umożliwienia wspólnotom samorządowym poszczególnych sołectw:

1) stworzenia bazy dla integracji środowiska lokalnego;

2) prowadzenia statutowej działalności sołectw, oraz rozwoju samorządowych inicjatyw lokalnych;

3) prowadzenia działalności kulturalnej, opiekuńczej, edukacyjnej i socjalnej dla dzieci i młodzieży;

4) rozwoju działalności kulturalnej;

5) organizowania imprez dla mieszkańców gminy (festyny, uroczystości itp.);

6) promowania sportu masowego;

7) promowania wsi i gminy.

2. Udostępnianie świetlic wiejskich na cele określone w ust. 1 następuje nieodpłatnie.

3. Świetlice wiejskie usytuowane we wsiach: Bartniczka, Grążawy, Komorowo,  Igliczyzna, mogą być 
wykorzystywane odpłatnie na indywidualne uroczystości okolicznościowe.

§ 2. Ze świetlic wiejskich mogą korzystać: 

1) dzieci i młodzież z terenu Gminy Bartniczka w ramach prowadzonych zajęć bądź spędzania wolnego czasu pod 
opieką osoby dorosłej;

2) członkowie Stowarzyszeń w ramach prowadzonych imprez, projektów itp.;

3) członkowie Koła Gospodyń Wiejskich, Klubów Seniora, OSP;

4) mieszkańcy Gminy Bartniczka, oraz osoby zaproszone spoza gminy w ramach organizowanych inicjatyw 
lokalnych: imprezy sportowe, kulturalne;

5) inne osoby i podmioty na podstawie zawartych umów.

§ 3. 1. Uczestnicy zajęć organizowanych w świetlicach wiejskich zobowiązani są do: 

1) kulturalnego zachowania wobec opiekuna świetlicy, oraz innych uczestników;

2) dbania o mienie należące do świetlicy (np.: meble, sprzęt sportowy, zabawki, materiały plastyczne itp.);

3) dbania o czystość i estetyczny wygląd pomieszczeń.

2. W zajęciach organizowanych w świetlicach wiejskich nie mogą brać udziału osoby pod wpływem alkoholu 
i środków odurzających.

§ 4. 1 Korzystający ze świetlic wiejskich są obowiązani przestrzegać przepisów BHP i przeciwpożarowych.

2. Zajęcia dla dzieci i młodzieży mogą być organizowane pod opieką osoby pełnoletniej.

§ 5.   Skargi, wnioski iuwagi można zgłaszać wformie ustnej lub pisemnej Wójtowi Gminy. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bartniczka.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r., poz. 1000.
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§ 8. Traci moc uchwała Nr XXXI/163/13 Rady Gminy Bartniczka z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie zasad 
i trybu korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Bartniczka (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2013 r. 
poz. 3574).

 

Przewodniczący Rady Gminy

Leszek Walczak
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Uzasadnienie

Świetlice wiejskie we wsiach: Samin, Radoszki, Bartniczka, Grążawy, Łaszewo, Stare Świerczyny, Nowe
Świerczyny, Jastrzębie, Komorowo, Igliczyzna, są własnością Gminy Bartniczka. Do kompetencji organów
stanowiących gminy, wynikających z przepisu art. 7 ust. 1 pkt 7 i art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) należy określenie zasad korzystania
z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Świetlice wiejskie stanowią bazę umożliwiającą
społeczności lokalnej integrację oraz prowadzenie szeroko rozumianej działalności społeczno – kulturalnej.
Sołectwa są jednostkami pomocniczymi gminy i nie posiadają osobowości prawnej, zatem korzystanie ze
świetlic wiejskich określa organ stanowiący i kontrolny gminy.

Świetlice wiejskie (Bartniczka, Grążawy, Komorowo, Igliczyzna), remontowane ze środków własnych, mogą
być wykorzystywane odpłatnie na indywidualne uroczystości okolicznościowe. Pozostałe świetlice,
wyremontowane ze środków unijnych – do czasu ważności umów i terminów płatności, mogą być udostępniane
tylko w ramach prowadzenia działalności o charakterze społecznym skierowanej do mieszkańców Gminy.

W tej sytuacji podjecie uchwały o proponowanej treści jest uzasadnione.
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