UCHWAŁA NR XV/ 116 /2016
RADY GMINY BIERAWA
z dnia 4 kwietnia 2016 r.
w sprawie zasad i trybu korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Bierawa oraz
sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z tych obiektów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r., poz. 1515 i poz. 1890 ) oraz art. 4 ust. 1 pkt. 2
i ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r., Nr 45, poz.
236 oraz z 2015 r., poz. 1045 i poz. 1890), Rada Gminy Bierawa uchwala co następuje:
§ 1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) Gminie – rozumie się przez to Gminę Bierawa;
2) Wójcie – rozumie się przez to Wójta Gminy Bierawa;
3) świetlicach wiejskich – rozumie się przez to świetlice wiejskie położone na terenie Gminy
Bierawa wraz ze znajdującymi się w nich urządzeniami i wyposażeniem, będące własnością
Gminy, wykorzystywane do organizowania imprez noszących znamiona działań na rzecz
lokalnej społeczności lub na inną pozastatutową działalność, a które to nie są administrowane
przez Gminne Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie;
4) organizatorze – rozumie się przez to osobę fizyczną, prawną lub jednostkę organizacyjną
nie posiadającą osobowości prawnej, która na mocy podpisanej umowy o udostępnianie
korzysta w określonym celu ze świetlic wiejskich wraz z ich wyposażeniem;
5) imprezie – rozumie się przez to planowane zajęcie świetlic wiejskich przez organizatora na
podstawie umowy, celem zaspokojenia potrzeb organizatora, w sposób nie sprzeczny
z funkcjami obiektu;
6) opiekunie świetlicy – rozumie się przesz to osobę wskazaną przez Wójta Gminy Bierawa
sprawującą pieczę nad świetlicą wiejską, odpowiedzialną za stan techniczny świetlicy i jej
wyposażenie.
§ 2. Ustala się następujące zasady korzystania ze świetlic wiejskich:
1) świetlice wiejskie udostępniane są:
a) mieszkańcom gminy,
b) jednostkom organizacyjnym,
c) organizacjom pozarządowym działającym na terenie gminy,
d) innym osobom prawnym i fizycznym,
e) innym podmiotom wspomagającym realizację zadań własnych gminy.
2) korzystanie ze świetlic wiejskich odbywa się zgodnie z ustalonym harmonogramem,
3) korzystanie ze świetlic wiejskich odbywa się na pisemny wniosek złożony do Wójta,
po jego akceptacji przez opiekuna świetlicy,
4) korzystanie ze świetlicy wiejskiej odbywa się w oparciu o zawartą umowę.
§ 3. Nieodpłatnie udostępnia się świetlice wiejskie na:
1) organizowane w ramach inicjatyw lokalnych zebrania wiejskie, imprezy sportowe, kulturalne,
nieodpłatne szkolenia dla mieszkańców wsi;
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2) organizowane w ramach działalności statutowej właściciela obiektu ogólnodostępne spotkania,
zajęcia i imprezy dla mieszkańców gminy o charakterze niedochodowym;
3) nieodpłatne zajęcia prowadzone dla dzieci i uczniów przedszkola, szkół podstawowych
i gimnazjów prowadzonych przez Gminę, imprezy zlecone przez Gminę lub odbywające się
pod patronatem Wójta;
4) lokale wyborcze dla potrzeb przeprowadzenia wyborów.
§ 4. Korzystanie ze świetlic wiejskich, na inne cele niż określone w § 3, jest odpłatne,
a uzyskane środki stanowią dochód budżetu Gminy.
§ 5. 1. Powierza się Wójtowi Gminy Bierawa uprawnienia do ustalania wysokości cen i opłat
za korzystanie ze świetlic wiejskich.
2. Ceny i opłaty, o których mowa w ust. 1 Wójt Gminy Bierawa określi w drodze zarządzenia.
3. Wójt może zwolnić lub udzielić ulgi w opłacie na indywidualny wniosek uzasadniony
względami ekonomicznymi lub społecznymi oraz w sytuacjach mających znaczenie dla promocji
gminy.
§ 6. Opiekun świetlicy, a na czas trwania umowy – organizator, ponoszą odpowiedzialność
za powierzony sprzęt i urządzenia stanowiące wyposażenie świetlicy oraz za bezpieczeństwo
i porządek, a w szczególności do respektowania postanowień niniejszej uchwały oraz zapewnienie
ładu i porządku, oraz niezwłocznego podejmowania działań mających na celu usunięcie
zagrożenia życia lub zdrowia uczestników imprezy.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bierawa.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady
Joachim Morcinek
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