
UCHWAŁA NR XX/188/2020 
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE 

z dnia 10 czerwca 2020 r. 

w sprawie ustalenia regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich będących własnością Miasta i Gminy 
Pleszew. 

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020, 
poz. 713), Rada Miejska uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się regulamin korzystania ze świetlic wiejskich będących  własnością Miasta i Gminy Pleszew, 
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wysokość stawek za wynajem  świetlic wiejskich oraz wzór wniosków i umów zostanie określona 
zarządzeniem Burmistrza. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew. 

§ 4. Uchyla się uchwałę Nr III/17/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie 
regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich Miasta i Gminy Pleszew. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego.
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Załącznik do uchwały Nr XX/188/2020 

Rady Miejskiej w Pleszewie 

z dnia 10 czerwca 2020 r. 

Regulamin korzystania ze świetlic wiejskich będących własnością Miasta i Gminy Pleszew. 

§ 1. 1. Regulamin korzystania ze świetlic wiejskiej Miasta i Gminy Pleszew (dalej "Regulamin") określa         
zasady  i tryb korzystania ze świetlic wiejskich, w tym wigwamów stałych, które są własnością Miasta i Gminy 
Pleszew. 

2. Utrzymanie obiektów świetlic finansowane jest bezpośrednio z  budżetu Miasta  i Gminy  Pleszew,           
w szczególności z funduszu sołeckiego, jeżeli jest on wyodrębniany w  budżecie  Gminy. 

3. Środki uzyskane z wynajęcia świetlic stanowią dochód Miasta i Gminy Pleszew, który jest            
przeznaczany na utrzymanie wynajmowanych świetlic oraz na potrzeby sołectw. 

4. Sołtys wsi bądź przewodniczący zarządu osiedla, w którym znajduje się świetlica jest jej gospodarzem 
i prowadzi rejestr wykorzystywania świetlic. 

5. W uzasadnionych przypadkach sołtys może na czas określony upoważnić inną osobę do pełnienia 
obowiązków gospodarza, powiadamiając o tym Burmistrza. 

6. Gospodarz dysponuje kluczami od świetlicy. 

7. Gospodarz, a na czas najmu – wynajmujący świetlicę, ponoszą odpowiedzialność za prawidłową 
eksploatację i zabezpieczenie obiektu, powierzony sprzęt i urządzenia stanowiące wyposażenie świetlic. 

§ 2. 1. Świetlicę nieodpłatnie udostępnia się lub użycza na: 

1) zebrania wiejskie i spotkania z mieszkańcami organizowane przez Burmistrza, Sołtysów i Rady Sołeckie 
Gminy, Przewodniczących Osiedli i Zarządy Osiedla, 

2) niekomercyjne szkolenia, pokazy i konferencje organizowane przez Miasto i Gminę Pleszew, 

3) ogólnodostępne spotkania okazjonalne, festyny i imprezy integracyjne oraz spotkania organizowane dla dzieci 
i młodzieży, 

4) zebrania stowarzyszeń i organizacji społecznych działających na terenie Miasta i Gminy Pleszew, 

5) potrzeby związane: z organizacją lokalu wyborczego, zarządzeniem kryzysowym, występowaniem stanu klęski 
żywiołowej. 

2. Świetlice wynajmuje się odpłatnie osobom fizycznym, prawnym i organizacjom społecznym na: 

1) uroczystości rodzinne (chrzciny, komunie, wesela, urodziny, itp), 

2) kursy, szkolenia i pokazy komercyjne, 

3) spotkania organizowane przez ugrupowania społeczne, partie polityczne, komitety wyborcze, itp. 

4) inne o charakterze komercyjnym. 

§ 3. 1 Świetlica jest udostępniana lub wynajmowana przez gospodarza osobom pełnoletnim. 

2. Świetlica może być wykorzystywana wyłącznie zgodnie z jej przeznaczeniem, właściwościami 
i wyposażeniem. 

3. Korzystający ze świetlicy są zobowiązani do przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa, 
porządku i czystości w miejscu publicznym. 

4. Wynajmujący powiadamia osoby mieszkające w bliskim sąsiedztwie świetlicy, o imprezach trwających 
dłużej niż do godz. 22°°. 

§ 4. Burmistrz może odmówić wynajmu świetlicy wnioskodawcy, który: 

1) korzystał już z wynajmu świetlicy i nie oddał jej w stanie zastanym, 

2) uchyla się od poniesionych  kosztów lub naprawienia wyrządzonej szkody, 
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3) jeżeli wynajem jest niemożliwy ze względu na pierwszeństwo interesu publicznego oraz związanych 
z wystąpieniem okoliczności nieznanych w dacie zawarcia umowy, 

4) jeżeli cel na jaki ma być wynajęta świetlica jest niezgodny z ogólnymi zasadami moralnymi, bądź niezgodny 
z przeznaczeniem świetlicy.
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UZASADNIENIE

do uchwały nr XX/188/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2020 roku

Ustalenie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej,

zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym, należy do kompetencji rady gminy. W celu

zapewnienia prawidłowego i jednolitego sposobu korzystania ze świetlic wiejskich, zostały one ustalone w

formie regulaminu.  W celu zachowania przejrzystości i czytelności dokumentu, bardziej celowe wydaje się

sprządzenie nowego regulaminu, niż nanoszenie poprawek w istniejącym regulaminie.

Z uwagi na powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.
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