UCHWAŁA NR XLI/207/18
RADY GMINY NAREW
z dnia 17 października 2018 r.
w sprawie Regulaminu korzystania ze świetlic na terenie Gminy Narew
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 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Przyjmuje się regulamin korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Narew w brzmieniu
stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Narew.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i wchodzi w życie po
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Aneta Leonowicz
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLI/207/18
Rady Gminy Narew
z dnia 17 października 2018 r.
Regulamin korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Narew
§ 1. 1. Świetlice wiejskie w miejscowościach: Białki, Chrabostówka, Doratynka, Gorodczyno, Gorodzisko,
Gradoczno, Iwanki, Janowo, Koweła, Krzywiec, Kutowa, Lachy, Makówka, Odrynki, Ogrodniki, Puchły, Soce,
Tyniewicze Duże, Waśki, stanowią własność Gminy Narew i są częścią składową mienia komunalnego Gminy.
2. Korzystanie z świetlicy wiejskiej oznacza zapoznanie się i akceptację treści niniejszego regulaminu.
3. Działalność świetlic wiejskich na terenie Gminy Narew ma na celu integrację środowiska, inicjowanie
aktywności mieszkańców działających na rzecz wsi oraz prowadzenie działalności kulturalnooświatowej,
turystycznej i sportowej.
4. Świetlica wiejska jest miejscem prowadzenia zorganizowanych inicjatyw lokalnych.
5. Administratorem świetlic wiejskich jest Urząd Gminy Narew.
6. Godziny otwarcia świetlic określa harmonogram dostosowany do potrzeb mieszkańców.
7. Opiekunem świetlicy wiejskiej jest sołtys sołectwa.
8. Klucze do świetlic są w posiadaniu właściwych sołtysów.
9. Świetlice wiejskie są miejscem spotkań mieszkańców Gminy Narew i służą do:
1) organizacji zebrań wiejskich i posiedzeń rady sołeckiej,
2) organizacji spotkań sołtysa i mieszkańców sołectwa z przedstawicielami władz gminy, gminnych jednostek
organizacyjnych i innych podmiotów współpracujących z sołectwem,
3) organizacji spotkań członków organizacji działających na terenie sołectwa,
4) organizacji uroczystości i imprez okolicznościowych, kulturalnych, rozrywkowych i sportowych dla
mieszkańców sołectwa, których organizatorem są: Gmina Narew, sołectwo, jednostka organizacyjna gminy lub
organizacja pozarządowa działająca na terenie sołectwa lub gminy.
5) realizacji przedsięwzięć promujących sołectwo.
§ 2. Do obowiązków opiekuna świetlicy należy:
1) utrzymywanie stałego kontaktu z Panem Sławomirem Poskrobko – pracownikiem Urzędu Gminy Narew;
2) dbanie o urządzenia i sprzęt znajdujący się w świetlicy oraz przyległym terenie;
3) zgłaszanie usterek, awarii i potrzeb,
4) udostępnianie pomieszczeń świetlicy osobom wynajmującym, przekazanie sprzętu oraz odbiór świetlicy po
wynajmie;
5) informowanie społeczeństwa lokalnego o wydarzeniach kulturalnych w gminie i zachęcanie do wzięcia w nich
czynnego udziału;
6) zawieranie umów najmu świetlicy w przypadkach komercyjnego wykorzystania obiektu.
§ 3. 1. Korzystanie ze świetlicy wiejskiej jest bezpłatne i wymaga zawarcia umowy użyczenia. Wzór umowy
stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
2. Nieodpłatność korzystania z świetlicy nie dotyczy przypadków komercyjnego jej wykorzystania. Warunki
komercyjnego wykorzystania świetlicy określa umowa zawarta z korzystającym.
3. Opłata za komercyjne wykorzystanie świetlicy zostanie ustalona przez Wójta Gminy Narew w drodze
zarządzenia.
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4. Korzystający ze świetlicy wiejskiej organizując przedsięwzięcia w świetlicy wiejskiej mogą korzystać
z obiektu jedynie w zakresie zgodnym z jego przeznaczeniem, właściwościami i wyposażeniem.
5. Korzystający ze świetlicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa,
porządku i czystości w miejscach publicznych.
6. Korzystający ze świetlicy zobowiązani są do powiadomienia osób mieszkających w bliskim sąsiedztwie
świetlicy, w przypadku imprez trwających dłużej niż do godz. 22:00.
7. Bezpośrednio po zakończeniu korzystania ze świetlicy wiejskiej korzystający zobowiązani są do uprzątnięcia
wcześniej użytkowanych pomieszczeń oraz terenu przynależnego do świetlicy i usunięcia wyrządzonych przez
siebie szkód we własnym zakresie.
8. W świetlicy wiejskiej oraz na terenach przynależnych do świetlicy obowiązują wynikające z niniejszego
regulaminu oraz przepisów odrębnych, zakazy:
1) wnoszenia szkodliwych substancji chemicznych oraz materiałów, broni i innych przedmiotów niebezpiecznych
dla zdrowia i życia;
2) zakłócania porządku;
3) korzystania ze świetlicy wiejskiej w sposób niezgodny z przeznaczeniem lub stwarzającym zagrożenie dla osób
korzystających ze świetlicy;
4) nieobyczajnego zachowania i używania wulgarnego słownictwa.
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Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1
Umowa użyczenia świetlicy wiejskiej w …............
Zawarta ……………….. r. w Narwi, pomiędzy:
Gminą Narew, ul. Mickiewicza 101 17-210 Narew, NIP 6030012962, REGON 050659556,
reprezentowaną przez Wójta Gminy Narew – Pana Andrzeja Pleskowicza
zwaną dalej Użyczającym,
a
…………………………, zam. ………………………………., nr i seria dowodu osobistego
……………………, dowód wydany przez ………………………., PESEL ………………., zwaną/-ym / dalej
Korzystającym,
o następującej treści:
§ 1. Użyczający użycza Korzystającemu świetlicę wiejską, zwaną dalej „Przedmiotem użyczenia”
w ……………… w celu …..…………………………………………………….. .
§ 2. 1. Korzystanie z świetlicy jest nieodpłatne / odpłatne* (niewłaściwe skreślić).
2. W razie odpłatności za korzystanie ze świetlicy, Korzystający zobowiązany jest do zapłaty kwoty ...............
zł, w terminie …... dni od podpisania niniejszej umowy na rachunek bankowy:
…………………………………………………………………………………….................
§ 3. Korzystający zobowiązany jest:
1) używać Przedmiot użyczenia zgodnie z jego właściwościami i przeznaczeniem i bez zgody Użyczającego
nie może czynić zmian sprzecznych z tym przeznaczeniem;
2) oddania Przedmiotu użyczenia w takim stanie, w jakim został mu udostępniony, tj. czysty, uporządkowany, bez
uszkodzeń i braków w wyposażeniu;
3) pokryć wartość ewentualnych szkód;
4) obowiązany jest do użytkowania Przedmiotu użyczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp;
5) ponosi całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób przebywających w świetlicy;
6) obowiązany jest do wykonania wszelkich wymaganych prawem zgłoszeń prowadzonej imprezy o ile takie są
wymagane.
§ 4. Korzystający oświadcza, że jest mu znany stan techniczny Przedmiotu użyczenia.
§ 5. Korzystający nie może Przedmiotu użyczenia użyczać ani oddawać do dyspozycji na podstawie umowy
osobie trzeciej.
§ 6. 1. Administratorem danych osobowych Korzystającego jest Wójt Gminy Narew.
2. Informacja o polityce bezpieczeństwa danych osobowych obowiązującej w Gminie Narew i jej jednostkach
organizacyjnych stanowi załącznik do niniejszej umowy.
3. Zawarcie niniejszej umowy jednoznaczne jest z zapoznaniem się z informacją, o której mowa
w ust. 2 powyżej.
4. Korzystający wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych obejmujących informacje zawarte
w komparycji niniejszej umowy w celu realizacji niniejszej umowy.
5. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia ………………………… godz. …………… do
dnia ……………………………… godz. …………….
§ 7. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 8. Wszelkie opłaty wymagane odrębnymi przepisami ponosi Korzystający.
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§ 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
§ 10. Umowę sporządzono w dwóch identycznych egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

………………………………

………………………………

Administrator/Użyczający

Korzystający
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