UCHWAŁA NR XIIl/158/2019
RADY MIEJSKIEJ W OPOCZNIE

z dnia 28 listopada 2019 r.
w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania ze

świetlicy

wiejskiej w Sitowej

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.
Dz. U. z 2019 r. , poz. 506, 1309, 1696 i 1815) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce
komunalnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 492 i 712) Rada Miejska w Opocznie uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się regulamin korzystania ze świetlicy wiejskiej w Sitowej w brzm.ieniu określonym w załączniku
do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Opoczna.
§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa

Łódzkiego.

Przewodnicząc

ady Miejskiej
w O 1cznie

Id: OE8DFlC9·A16C-4939-9637-E425A330DD83. Podpisany

Strona 1

Załącznik

do

uchwały

nr XIII/158/2019

Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 28 listopada 2019 r.
REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SITOWEJ

Rozdział 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. 1. Niniejszy Regulamin ustala zasady korzystania ze
w Gminie Opoczno (dalej: Świetlica) .

świetlicy

wiejskiej

położonej

we wsi Sitowa

2. Działalność Świetlicy służy zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty mieszkańców wsi Sitowa oraz
Gminy Opoczno w zakresie integracji środowiska lokalnego, inicjowaniu aktywności mieszkańców działających na
rzecz wsi oraz prowadzeniu działalności kulturalno - oświatowej i sportowej.
3. Świetlica jest miejscem przeprowadzania zorganizowanych inicjatyw lokalnych.

§ 2. 1. Świetlica stanowi własność Gminy Opoczno.
2. W zakresie organizacji pracy i sposobu realizacji zadań Świetlicy, określonych w niniejszym Regulaminie,
sprawuje pracownik Urzędu Miejskiego w Opocznie wyznaczony przez Burmistrza Opoczna, zwany dalej
Opiekunem Świetlicy.
opiekę

3. Nadzór nad działalnością Świetlicy pełni Dyrektor wydziału lub równorzędnej komórki organizacyjnej
Miejskiego w Opocznie zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Opocznie zwany
dalej Dyrektorem.

Urzędu

§ 3. Godziny otwarcia Świetlicy określa harmonogram, ustalany przez Opiekuna Świetlicy dostosowany do
prowadzonych dla dzieci, młodzieży oraz do potrzeb mieszkańców wsi Sitowa oraz Gminy Opoczno.

stałych zajęć

§ 4. Cele działania Świetlicy to:
1) popularyzacja amatorskiego ruchu artystycznego, w tym chórów grup teatralnych,
i innych form artystycznych;

działalności

2) rozwój działalności kulturalnej, adresowanej do poszczególnych grup wiekowych
Opoczno;
3) organizowanie zajęć

opiekuńczych,

plastycznej

społeczności

Gminy

kulturalnych i edukacyjnych, dla dzieci i młodzieży;

4) promowanie sportu masowego, realizacja zadań rekreacyjnych;
5) organizacja imprez dla mieszkańców wsi (festyny,
6)

uroczystości);

stała współpraca z radą sołecką oraz organizacjami i śro dowiskami lokalnymi
jednostkami kultury, dla których organizatorem jest Gmina Opoczno;

sołectwa

Sitowa oraz

7) promocja wsi Sitowa i Gminy Opoczno.
Rozdział

UCZESTNICTWO W

2
ZAJĘCIACH

§ 5. W zajęciach prowadzonych w Świetlicy mogą uczestniczyć:
1) osoby

pełnoletnie;

2) dzieci

powyżej

3) dzieci

poniżej

6 roku

6 roku

życia

samodzielnie - za pisemną zgodą opiekuna prawnego;

życia- wyłącznie

z pełnoletnim opiekunem.
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Rozdział 3
FORMY ZAJĘĆ, ZASADY UCZESTNICZENIA W NICH I DNI OTWARCIA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ

§ 6. l. Zajęcia edukacyjne, sportowe, artystyczne prowadzone w Świetlicy dla mieszkańców Gminy Opoczno
i odbywają się minimum przez 5 dni w tygodniu po 4 godziny dziennie zgodnie z harmonogramem,
o którym mowa w § 3.
są nieodpłatne

2. W Świetlicy dostępne są nieodpłatnie minimum trzy stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu.
Stanowiska dostępne są przez minimum 5 dni w tygodniu przez 8 godzin dziennie, zgodnie z harmonogramem,
o którym mowa w § 3.
3. Zajęcia w Świetlicy prowadzone są zarówno w formie zajęć wolnych jak i tematycznych.
4. Zajęcia w Świetlicy mogą odbywać się w terenie. W takiej sytuacji budynek Świetlicy jest zamknięty.
5. Zajęcia w Świetlicy odbywają się zgodnie z harmonogramem, o którym mowa w§ 3.
Rozdział 4
ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ

§ 7. 1. Uczestnicy zajęć w Świetlicy mają prawo do wyboru zajęć zgodnie z potrzebami i zainteresowaniami.
2. Uczestnicy zajęć w Świetlicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminu Świetlicy .
Rozdział 5
WARUNKI KORZYSTANIA ZE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ

§ 8. 1. Świetlica może być udostępniona nieodpłatnie w celu realizacji działań okreś lonych w § 4 niniejszego
regulaminu, organizowanych przez: Koła Gospodyń Wiejskich z Gminy Opoczno, organizacje pozarządowe,
Sołtysa wsi Sitowa oraz Radę Sołecką wsi Sitowa, a także społeczność wsi Sitowa, w imieniu której
o udostępnienie Świetlicy występuje Sołtys wsi Sitowa.
2. Świetlica może być udostępniana odpłatnie na cele inne niż określone w § 4 oraz podmiotom lub osobom
innym niż wymienione w ust. I .
3. Z tytułu odpłatnego korzystania ze Świetlicy będą pobierane od korzystających opłaty w wysokości
z kosztów tego korzystania, poniesionych przez Gminę Opoczno.

wynikającej

4. Udostępnianie Świetlicy na warunkach określonych w ust. 1 i 2 nie może kolidować
prowadzonymi zgodnie z harmonogramem zajęć stałych w Świetl icy.

z zajęciami

§ 9. 1. Podmiot lub osoba jest zobowiązana zgłosić chęć korzystania ze Świetlicy u Opiekuna Świetlicy
w terminie nie krótszym niż 7 dni przed planowanym korzystaniem ze Świetlicy.
2. Decyzję o wyrażeniu zgody bądź odmowie wyrażenia zgody na udostępnienie Świetlicy oraz o warunkach
podejmuje każdorazowo Dyrektor, o którym mowa w§ 2 ust. 3.

udostępnienia

PRZEW
Rady Miej

Anna Zięba
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