Regulamin korzystania ze świetlic wiejskich stanowiących
własność Gminy Chociwel*
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. 1 Regulamin korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Chociwel, zwany dalej
„Regulaminem” określa zasady i tryb korzystania ze świetlic wiejskich oraz innych obiektów
użyteczności publicznej pełniących funkcję świetlic wiejskich, stanowiących własność Gminy
Chociwel.
§2.1.Na zasadach określonych niniejszym Regulaminem ze świetlic mogą korzystać:
1) zebrania wiejskie, sołtys i rada sołecka;
2) dzieci i młodzież terenu Sołectwa i Gminy Chociwel, w ramach prowadzonych zajęć;
3) placówki wsparcia dziennego
4) członkowie lokalnie działających organizacji pozarządowych, ochotnicze straże
pożarne, w ramach ich działalności statutowej;
5) mieszkańcy sołectwa i gminy Chociwel w ramach organizowanych przedsięwzięć i
inicjatyw lokalnych pobudzających różnego rodzaju aktywność społeczną
mieszkańców (imprezy sportowe i rekreacyjne, kulturalne, oświatowe i edukacyjne,
zabawy publiczne i festyny, spotkania przedwyborcze i konsultacje społeczne) za
wyjątkiem gdy cel spotkań ma charakter komercyjny;
6) osoby fizyczne i prawne w celach prywatnych lub komercyjnych (np. komunie,
chrzciny, stypy, jubileusze, imprezy okolicznościowe, pokazy i szkolenia).
2. W świetlicy mogą prowadzić zajęcia pozaszkolne dla dzieci i młodzieży upoważnieni
pracownicy gminnych jednostek instytucji oświaty, kultury i sportu – zgodnie z ustalonym i
wywieszonym przy wejściu do świetlicy harmonogramem.
Rozdział 2.
Zasady i tryb korzystania ze świetlicy
§3.1.Godziny otwarcia danej świetlicy są ustalane przez opiekuna świetlicy w porozumieniu
z Burmistrzem - zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem mieszkańców, w formie
miesięcznego harmonogramu.
2. Poza godzinami otwarcia, ustalonymi stosownie do ust.1, świetlica wraz z jej wyposażeniem
może zostać udostępniona na wniosek podmiotów, wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 6.

3.Wniosek o udostępnienie świetlicy, składa się do Burmistrza Chociwla, co najmniej na 7 dni
przed wnioskowanym terminem udostępnienia świetlicy. W uzasadnionych przypadkach
Burmistrz Chociwla może ten termin skrócić.
4. W przypadku zbiegu terminu kilku wniosków, o których mowa w ust. 3 decyduje kolejność
ich wpływu do Urzędu Miejskiego w Chociwlu oraz stopień znaczenia realizacji celu
udostępnienia dla lokalnej społeczności.
5. Udostępnienie świetlicy w przypadkach określonych w ust. 2 następuje na podstawie umowy.
6. Klucze do pomieszczeń każdej świetlicy przechowywane są w Urzędzie Miejskim
w Chociwlu oraz u opiekuna świetlicy.
§4.1.Korzystanie ze świetlicy w godzinach otwarcia, ustalonych zgodnie z § 3 ust. 1 jest
nieodpłatne.
2.Nieodpłatnie udostępnia się świetlice wiejskie na:
a) zebrania wiejskie i spotkania z mieszkańcami organizowane przez Burmistrza, radę miejską,
sołtysa, radę sołecką;
b) jednostki organizacyjne Gminy, organizacje społeczne, sołectwa i stowarzyszenia z terenu
Gminy, za wyjątkiem sytuacji, w których wyżej wymienione podmioty przyjmują do
korzystania pomieszczenia świetlic wiejskich na cel organizacji imprez wiążących się z
pobieraniem odpłatności od uczestników imprez (tj. organizacji imprez komercyjnych);
c) imprezy okolicznościowe i zabawy organizowane dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy
Chociwel przez Gminę Chociwel, jednostki organizacyjne Gminy Chociwel, organy sołectwa,
szkoły;
d) spotkania integracyjne, zabawy dla mieszkańców i imprezy okolicznościowe np. Dzień
Dziecka, Dzień Matki, Dzień Ojca, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Kobiet itp. organizowane
przez sołectwa;
e) organizowane zajęcia w ramach Placówek Wsparcia Dziennego.
§5.1 Świetlice wiejskie udostępnia się odpłatnie na rzecz mieszkańców Gminy oraz innych
osób i podmiotów zainteresowanych udostępnieniem świetlicy wiejskiej.
2. Dla mieszkańców miasta Chociwel odpłatne korzystanie ze świetlic wiejskich odbywać się
będzie na zasadach jak dla mieszkańców danego sołectwa.
§7.Stawki opłat za odpłatne udostępnienie świetlic wraz z wyposażeniem świetlic stanowią
załącznik nr 1 do regulaminu.

*Podstawa prawna: Uchwała nr XXXIII/183/2021 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 26 maja 2021 r.
w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich stanowiących własność Gminy Chociwel
(Dz. U. Województwa Zachodniopomorskiego z 2021 r. poz. 3071 ).

