Projekt
z dnia 6 lipca 2021 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR 0007. .2021
RADY MIEJSKIEJ W TULISZKOWIE
z dnia 6 lipca 2021 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu działalności świetlic wiejskich na terenie Gminy i Miasta Tuliszków
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 15 i art. 40 ust. 2. pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713 ) Rada Miejska w Tuliszkowie uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Regulamin działalności świetlic wiejskich na terenie Gminy i Miasta Tuliszków
stanowiący załącznik Nr 1do uchwały
§ 2. Traci moc Uchwała nr 0007.41.2013 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 20 września 2013r.
w sprawie przyjęcia regulaminu działalności świetlic wiejskich na terenie Gminy i Miasta Tuliszków.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Tuliszków.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Tuliszkowie
Andrzej Janczewski

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 2B14C2A6-A0BA-4EB0-84DA-5CB039FB336B. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 0007. .2021
Rady Miejskiej w Tuliszkowie
z dnia 6 lipca 2021 r.
Regulamin działalności świetlic wiejskich na terenie Gminy i Miasta Tuliszków
Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. 1. Świetlice wiejskie służą realizacji statutowych celów sołectwa.
2. Za stan techniczny i wyposażenie świetlicy odpowiedzialny jest opiekun świetlicy.
3. Opiekunem świetlicy jest Prezes OSP bądź osoba przez niego wyznaczona.
4. Do obowiązków opiekuna świetlicy należy w szczególności:
- utrzymanie kontaktu z Urzędem Gminy i Miasta w Tuliszkowie
- udostępnianie świetlicy najemcom, sporządzanie protokołów najmu/użyczenia
- dbałość o czystość obiektu i przyległego terenu
- dbałość o wyposażenie świetlicy
- zgłaszanie usterek, awarii i potrzeb
- dbałość o ogrzewanie obiektu
- przestrzeganie przepisów BHP i P.POŻ.
5. Opiekun świetlicy podpisuje z Gminą i Miastem Tuliszków umowę o opiekę nad świetlicą.
6. Świetlica wiejska jest miejscem spotkań integrującym środowisko lokalne, które może zaspokoić
potrzeby społeczno – kulturalne, w miarę możliwości może pełnić funkcje rekreacyjne oraz sportowe.
7. Świetlice wiejskie służą głównie do:
a) rozwoju działalności kulturalnej adresowanej do poszczególnych grup wiekowych
b) organizacji wesel, imprez okolicznościowych dla mieszkańców i osób nie będących mieszkańcami gminy
Tuliszków.
c) organizacji zebrań, spotkań i uroczystości dla mieszkańców miejscowości .
8. Gmina i Miasto Tuliszków ponosi koszty utrzymania świetlicy wiejskiej w zakresie:
a) remontów i modernizacji;
b) ogrzewania, dostawy energii elektrycznej, wody i odprowadzania ścieków;
c) ubezpieczenia budynków i ich wyposażenia.
Rozdział 2.
WARUNKI KORZYSTANIA ZE ŚWIETLIC
§ 2. 1. Po uzyskaniu uprzedniej zgody Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków, nieodpłatnie ze świetlic
korzystać mogą:
1) mieszkańcy wsi w ramach zorganizowanych inicjatyw lokalnych: zebrania wiejskie, imprezy sportowe,
kulturalne (festyny), nieodpłatne szkolenia dla mieszkańców wsi;
2) Koła Gospodyń Wiejskich działające na terenie Gminy i Miasta Tuliszków w ramach swojej działalności
statutowej;
3) mające siedzibę lub działające na rzecz Gminy i Miasta Tuliszków stowarzyszenia, zespoły ludowe,
Ochotnicza Straż Pożarna, kluby sportowe – w ramach swojej działalności statutowej.
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2. Odpłatnie udostępnia się świetlice innym podmiotom i osobom prywatnym na imprezy okolicznościowe
w celach prywatnych, komercyjnych i innych na podstawie umów najmu z Gminą i Miastem Tuliszków.
3. Mieszkańcy wsi, w których nie ma świetlicy, uprawnieni są do korzystania z świetlicy mieszącej się
w sąsiedniej wsi.
4. W przypadku sporów dot. możliwości wynajmu sprawę rozstrzyga Burmistrz Gminy i Miasta Tuliszków.
§ 3. 1. Odpłatność za korzystnie ze świetlicy obejmuje następujące składniki:
1) koszty zużycia mediów, tj. energii, oleju, węgla, wody, ścieków i odpadów komunalnych na podstawie
obowiązujących stawek za poszczególne media, zgodnie z odczytem mierników sporządzonym
w obecności opiekuna świetlicy i najemcy. Koszty zużycia mediów uiszczane będą wedle kwitariusza po
wystawieniu noty obciążającej, po zdaniu przedmiotu najmu, na podstawie protokołu zdawczo –
odbiorczego.
§ 4. Umowa najmu świetlicy jest sporządzona pomiędzy Wynajmującym, a Gminą i Miastem Tuliszków,
reprezentowaną przez Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków.
§ 5. W okresie najmu, Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody i straty przez niego
spowodowane oraz działanie osób, którymi się opiekuje, jeżeli w wyniku ich działania powstały szkody
materialne.
Rozdział 3.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 6. 1. Osoby korzystające ze świetlicy winny przestrzegać przepisów BHP, p.poż. oraz dotyczących
porządku publicznego, sanitarnego oraz niniejszego regulaminu.
2. Wzór wniosku o wynajem świetlicy, wzór umowy najmu świetlicy, wzór umowy z opiekunem świetlicy
oraz wzór protokołu zdawczo – odbiorczego określi Burmistrz Gminy i Miasta Tuliszków w drodze
zarządzenia.
3. Gmina i Miasto Tuliszków nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób uczestniczących
w imprezach organizowanych przez Wynajmujących świetlice.
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Uzasadnienie
Na terenie Gminy i Miasta Tuliszków funkcjonują świetlice wiejskie dla których Rada Miejska
zobligowana jest uchwalić regulamin działalności, w związku z powyższym podjęcie uchwały jest w pełni
zasadne.
Burmistrz Gminy i Miasta Tuliszków
Krzysztof Roman
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