
Projekt

UCHWAŁA NR ....................

RADY MIEJSKIEJ W OLECKU

z dnia .................... 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania
oraz korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Olecko

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, w związku z art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2019 poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) uchwala się, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały Nr ORN.0007.114.2019 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie 
wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania oraz korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Olecko wprowadza się 
następujące zmiany:

1) w § 1 uchyla się ust. 8;

2) w § 2 uchyla się ust. 2.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – 
Mazurskiego.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Grzegorz Kłoczko
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 poz. 506, 1309,
1571, 1696 i 1815) określenie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej należy do
kompetencji Rady Miejskiej.

Świetlice wiejskie oraz ich wyposażenie stanowią własność Gminy Olecko. Działalność świetlic ma na celu integrację
środowiska lokalnego, wspieranie lokalnych inicjatyw, inicjowanie aktywności mieszkańców działających na rzecz wsi
i prowadzenie działalności kulturalno – oświatowej a także sportowej.

Uchyla się w § 1 ust. 8 zapis: ,,8. Gmina Olecko nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty osobiste i wartościowe
pozostawione na terenie świetlicy”.

Uchyla się w § 2 ust. 2 zapis: ,,2. Do podstawowych obowiązków opiekuna świetlicy należy:

1) opracowanie planów pracy świetlicy;

2) udostępnianie świetlicy mieszkańcom sołectwa zgodnie z ustalonym harmonogramem, jak również na zebrania
i spotkania wiejskie, inne imprezy i uroczystości okolicznościowe oraz w miarę potrzeb mieszkańców;

3) organizowanie zajęć edukacyjno-rekreacyjnych z dziećmi i młodzieżą w ramach zagospodarowania ich czasu wolnego
i przygotowanie wystawek z prac wykonywanych podczas zajęć;

4) współorganizowanie imprez środowiskowych oraz informowaniu mieszkańców sołectwa o planowanych imprezach
i zachęcanie do wzięcia w nich czynnego udziału;

5) nadzór nad bezpieczeństwem pomieszczeń świetlicy, a w szczególności: otwieraniu i zamykaniu drzwi i okien, dbaniu
o oświetlenie świetlicy;

6) dbanie o oszczędne gospodarowanie energią (energia elektryczna, węgiel i inne media) oraz zużycie wody;

7) nadzór nad bezpieczeństwem osób przebywających na terenie świetlicy, boiska i placu zabaw przyległego do budynku
świetlicy, podczas odbywających się tam zajęć;

8) dbanie o urządzenia i sprzęt znajdujący się w świetlicy oraz na przyległym terenie;

9) dbanie o czystość i porządek pomieszczeń oraz przyległego terenu, koszenie trawy przy świetlicy, na boisku i placu
zabaw;

10) palenie w piecu w okresie grzewczym”.

Wskazanie podstawowych obowiązków opiekuna świetlicy leży w kompetencji Burmistrza.
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