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UCHWAŁA NR XXIX/165/09 

RADY GMINY BIELICE 
 

z dnia 26 listopada 2009 r. 
 

w sprawie uchwalenia regulaminu świetlic wiejskich na terenie gminy Bielice. 

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

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, 
poz. 1806, Nr 153, poz. 1271; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, 
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, 
poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; 
z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241) Rada 
Gminy Bielice uchwala: 

REGULAMIN ŚWIETLIC WIEJSKICH 
Rozdział I 

 
Postanowienia ogólne 

 
§ 1. 1. Świetlice wiejskie działają w celu umożliwienia wspólnotom samorządowym poszczególnych 

sołectw: 

1) 
2) 
3) 

stworzenia bazy do integracji środowiska lokalnego; 
prowadzenia statutowej działalności sołectw oraz rozwoju samorządowych inicjatyw lokalnych; 
prowadzenia działalności kulturalnej, opiekuńczej, edukacyjnej, socjalnej i sportowej.



 
 
 

Dziennik Urzędowy 
Województwa Zachodniopomorskiego Nr 4 – 416 – Poz. 41 

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

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

§ 2. Zebranie wiejskie ustala szczegółowe regulaminy porządkowe określające funkcjonowanie świe- 
tlicy wiejskiej. 

Rozdział II 
 

Zarządzanie majątkiem świetlic wiejskich na terenie Gminy Bielice 
 

§ 3. 1. Świetlice wiejskie stanowią własność Gminy Bielice, która ponosi koszty ich utrzymania 
w zakresie: 

1) 
2) 
3) 

remontów i modernizacji; 
ogrzewania, dostaw energii elektrycznej i wody; 
odbioru ścieków i śmieci. 

2. W sprawach przekraczających zwykły zarząd, o którym mowa w § 4 ust. 3, o majątku świetlicy 
decyduje Rada Gminy lub Wójt Gminy, po uzyskaniu pozytywnej opinii zebrania wiejskiego wsi, na terenie 
której leży świetlica. Opinia musi być wyrażona w formie uchwały. 

3. W zakresie organizacji działalności świetlice wiejskie podlegają sołectwom, na terenie których działają. 

4. Sposób finansowania świetlic wiejskich określony jest w rozdziale IV niniejszej uchwały. 

§ 4. 1. W granicach określonych niniejszą uchwałą, zebranie wiejskie określa kierunki działania i spo- 
sób wykorzystania majątku świetlicy wiejskiej. 

2. Decyzje, o których mowa w ust. 1 podejmowane są w formie pisemnej uchwały zebrania wiejskiego. 

3. Majątkiem świetlicy, w ramach zwykłego zarządu, dysponuje sołtys, który: 

1) 
2) 

 
 

3) 
4) 

odpłatnie wynajmuje pomieszczenia świetlicy na uroczystości okolicznościowe; 
nieodpłatnie udostępnia pomieszczenia świetlicy na potrzeby działalności statutowych organów sołec- 
twa, organizacji i stowarzyszeń działających na terenie sołectwa oraz organizacji uroczystości i imprez 
na rzecz mieszkańców sołectwa; 
administruje nieruchomością, w której znajduje się świetlica; 
współpracuje z Gminą w zakresie działań opisanych w § 3 ust. 1. 

§ 5. 1. Wynajęcie świetlicy wiejskiej na cele wymienione w § 4 ust. 3 pkt 1 może nastąpić w przy- 
padku, gdy nie jest ona niezbędna dla realizacji innych celów, wynikających z bieżącej działalności prowa- 
dzonej na rzecz środowiska lokalnego. 

2. W przypadku, gdy w pomieszczeniach świetlicy wiejskiej działa świetlica środowiskowa, sołtys wsi 
może wynająć lub udostępnić pomieszczenia świetlicy osobom trzecim, pod warunkiem uzgodnienia tego 
faktu z opiekunem świetlicy środowiskowej. 

§ 6. 1. Wynajęcie świetlicy na cele, o których mowa w § 4 ust. 3 pkt 1 jest możliwe jedynie na podsta- 
wie pisemnej umowy zawartej przez sołtysa z osobą ubiegającą się o wynajęcie. Umowa musi zawierać: 

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 

imię, nazwisko i adres osoby wynajmującej; 
rodzaj i charakter imprezy, na którą jest wynajmowana świetlica; 
datę, planowany czas korzystania ze świetlicy; 
wysokość opłaty za korzystanie ze świetlicy oraz termin i sposób zapłaty a także ewentualną kaucję; 
zobowiązanie do pokrycia strat, naprawy uszkodzonych urządzeń, elementów stanowiących wyposa- 
żenie, powstałych w trakcie wynajęcia świetlicy. 

2. Wysokość stawki za najem poszczególnych świetlic wiejskich określona jest przez zebrania wiej- 
skie, w formie pisemnej uchwały. 

3. Poza opłatami, o których mowa w ust. 2, wynajmujący zobowiązany jest zapłacić koszty wszyst- 
kich mediów, z których korzystał, wg wskazania liczników lub obowiązujących ryczałtów. 

4. Środki uzyskane z wynajęcia świetlicy stanowią dochód Gminy i muszą być pobrane przez sołtysa 
i przelane na konto Gminy nie później niż w 7 dni od dnia wynajęcia świetlicy.
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5. Sołtys może odmówić wynajęcia świetlicy na cele określone w § 4 ust. 3 pkt 1 i 2 - po uprzednim 

powiadomieniu urzędu gminy o planowanej odmowie wynajęcia świetlicy. 

Odmowa musi być poparta pisemnym uzasadnieniem. 

§ 7. Wynajęcie świetlicy wiejskiej na cele określone w § 4 ust. 3 pkt 1 i 2 następuje na podstawie 
pisemnego podania o wynajęcie świetlicy. 

Rozdział III 
 

Świetlice środowiskowe 
 

§ 8. 1. Świetlice środowiskowe mogą funkcjonować w oparciu o bazę lokalową świetlic wiejskich, 
działających 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, 
pochodzących z rodzin ubogich, posiadającym problemy wychowawcze oraz inne dysfunkcje społeczne. 

3. Zasady finansowania świetlic środowiskowych określone są w rozdziale IV niniejszej uchwały. 

4. Działalnością świetlicy środowiskowej kieruje opiekun świetlicy zatrudniony przez Wójta Gminy. 

5. Wójt Gminy przydziela zakres obowiązków opiekunowi świetlicy środowiskowej oraz pełni rolę je- 
go pracodawcy, w myśl przepisów prawa pracy. 

§ 9. Opiekun świetlicy środowiskowej zobowiązany jest do prowadzenia ścisłej współpracy ze spo- 
łecznością lokalną sołectwa, na terenie którego działa świetlica. 

Rozdział IV 
 

Finansowanie świetlic wiejskich i świetlic środowiskowych 
 

§ 10. 1. Utrzymanie obiektów świetlic wiejskich, w zakresie o którym mowa w § 3 ust. 1 finanso- 
wane jest bezpośrednio z budżetu gminy. 

2. Utrzymanie obiektów świetlic wiejskich może być wspierane ze środków pozabudżetowych gminy. 

§ 11. 1. Koszty związane z bieżącą działalnością świetlicy środowiskowej pokrywane są z budżetu 
Gminy - rozdział Przeciwdziałanie alkoholizmowi; przy czym koszty te obejmują w szczególności: 

a) 
b) 
c) 

zakupy materiałów niezbędnych do merytorycznej działalności, np. pomoce dydaktyczne, 
koszt zatrudnienia opiekuna, 
inne wydatki związane z działalnością świetlicy. 

2. Działalność świetlic środowiskowych może być wspierana ze środków pozabudżetowych gminy. 

Rozdział V 
 

Postanowienia końcowe 
 

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielice. 

§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo- 
jewództwa Zachodniopomorskiego. 

 
 

Przewodniczący Rady: 
Edward Mocarski 
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