
UCHWAŁA NR XVII/149/13
RADY GMINY STRZELCE WIELKIE

z dnia 6 marca 2013 r.

w sprawie utworzenia świetlic wiejskich w Gminie Strzelce Wielkie oraz nadania im statutów. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. H, art. 40 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 
poz. 1806, Nr 153 poz. 1271, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 
1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 
poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 
420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 106 poz. 675, Nr 40 poz. 230, z 2011 r. Nr 117 
poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 21 poz. 113, Nr 217 poz. 1281, Nr 149 poz. 887, z 2012 r. Nr 567) oraz art. 4 ust. 
1 ustawy z dnia 15 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. 
poz. 406) - Rada Gminy Strzelce Wielkie uchwala co następuje: 

§ 1. Tworzy się świetlice wiejskie: 

a) Świetlica Wiejska w Dębowcu Małym, 

b) Świetlica Wiejska w Marzęcicach, 

c) Świetlica Wiejska w Wistce, 

d) Świetlica Wiejska w Woli Wiewieckiej. 

§ 2. Świetlicom Wiejskim j. w. nadaje się statuty w brzmieniu: 

a) Świetlicy Wiejskiej w Dębowcu Małym, jak w zał. nr 1 do niniejszej uchwały, 

b) Świetlicy Wiejskiej w Marzęcicach, jak w zał. nr 2 do niniejszej uchwały, 

c) Świetlicy Wiejskiej w Wistce, jak w zał. nr 3 do niniejszej uchwały, 

d) Świetlicy Wiejskiej w Woli Wiewieckiej, jak w zał. nr 4 do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strzelce Wielkie. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Łódzkiego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Andrzej Zięba
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/149/13 

Rady Gminy Strzelce Wielkie 

z dnia 6 marca 2013 r. 

STATUT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W DĘBOWCU MAŁYM 

Postanowienia ogólne 

§ 1. Niniejszy statut określa: 

a) siedzibę Świetlicy Wiejskiej, 

b) przedmiot i zadania Świetlicy Wiejskiej w Dębowcu Małym, 

c) zasady zarządzania mieniem komunalnym wydzielonym dla świetlicy, 

d) zasady finansowania świetlicy. 

Rozdział 1.

Przedmiot i zadania świetlicy 

§ 2. 1. Świetlica Wiejska z siedzibą w Dębowcu Małym działa w celu umożliwienia wspólnocie samorządowej 
sołectwa Dębowiec Mały : 

a) stworzenia bazy do integracji środowisk lokalnych, 

b) prowadzenia statutowej działalności sołectwa oraz rozwoju samorządowych inicjatyw lokalnych, 

c) prowadzenia działalności kulturalnej, opiekuńczej, edukacyjnej, socjalnej, rekreacyjnej i sportowej. 

2. W celu stymulowania działalności, o której mowa w ust. 1 w pomieszczeniach świetlicy wiejskiej może 
działać świetlica środowiskowa. 

Rozdział 2.

Zarządzanie mieniem 

§ 3. 1 Świetlica w Dębowcu Małym stanowi własność Gminy Strzelce Wielkie, która zarządza majątkiem 
Gminy wydzielonym dla Świetlicy, ponosi koszty jej utrzymania w szczególności w zakresie: 

a) remontów i modernizacji, 

b) ogrzewania, dostaw energii elektrycznej i wody, 

c) odbioru ścieków i śmieci, 

d) zakupu wyposażenia, 

e) wynagrodzenia opiekuna świetlicy. 

2. W sprawach gospodarowania mieniem gminnym przeznaczonym dla świetlicy obowiązują ogólne zasady 
gospodarowania mieniem komunalnym określone w stosownych przepisach. 

3. W zakresie organizacji działalności świetlicy szerokie uprawnienia w przedmiocie konsultowania tej 
organizacji posiada Zebranie Wiejskie w Dębowcu Małym. 

§ 4. 1. W granicach określonych niniejszym statutem Zebranie Wiejskie może określać kierunki i sposób 
wykorzystania mienia wydzielonego dla świetlicy. 

2. Decyzje, o których mowa w ust. 1 podejmowane są w formie uchwał Zebrania Wiejskiego. 

3. Mienie gminne wydzielone dla świetlicy może być : 
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a) nieodpłatnie udostępnione na potrzeby działalności statutowych organów sołectwa, organizacji i stowarzyszeń 
działających na terenie sołectwa i Gminy Strzelce Wielkie oraz organizacji uroczystości okolicznościowych 
i imprez na rzecz mieszkańców sołectwa, 

b) w szczególnych przypadkach odpłatnie wynajmowane. 

4. Osobą odpowiedzialną za mienie wydzielone dla świetlicy jest osoba upoważniona i odpowiednio 
umocowana zarządzeniem Wójta Gminy. 

§ 5. 1. Wysokość stawek za ewentualny najem świetlicy zostanie określona Zarządzeniem Wójta Gminy. 

2. Środki uzyskane z wynajmu stanowią dochód gminy. 

Rozdział 3.

Działalność świetlicy 

§ 7. Świetlica jako centrum kultury lokalnej powinna: 

a) działać na podstawie rocznego harmonogramu działań, 

b) mieć opracowany regulamin korzystania z pomieszczeń i sprzętu, 

c) być otwarta w godzinach ustalonych po konsultacji z Zebraniem Wiejskim. 

§ 8. Określa się następujące główne cele działania świetlicy: 

a) rozwój działalności kulturalnej adresowanej do poszczególnych grup wiekowych społeczności wiejskiej, 

b) podejmowanie wspólnych działań dzieci, młodzieży, dorosłych i osób starszych, 

c) promowanie uczestnictwa mieszkańców w kulturze fizycznej, upowszechnianie nawyków zdrowego trybu 
życia, 

d) inspirowanie działań kulturalnych oraz różnorodnych form spędzania wolnego czasu mających na celu rozwój 
zainteresowań i pasji, 

e) stworzenie warunków dla dzieci i młodzieży do odrabiania lekcji, samodzielnej nauki i pracy w grupie, 

f) rozwijanie zainteresowań kulturalnych mieszkańców, krzewienia lokalnych tradycji i folkloru oraz 
organizowanie kulturalnych rozrywek, 

g) umożliwianie udziału w różnych kursach, szkoleniach, zajęciach warsztatowych, 

h) udział w programach, konkursach, projektach organizowanych przez Gminę Strzelce Wielkie, inne jednostki 
samorządowe, organizacje pozarządowe, fundacje, programy europejskie. 

§ 9. Merytoryczny nadzór nad działalnością świetlicy sprawuje Wójt Gminy lub osoba przez niego 
upoważniona. 

§ 10. 1. Opiekun świetlicy wiejskiej zobowiązany jest do prowadzenia ścisłej współpracy ze społecznością 
lokalną sołectwa. 

2. Świetlice działają w oparciu o potrzeby i oczekiwania mieszkańców sołectwa. 

§ 11. Skuteczne działanie świetlicy jest wspomagane przez: 

a) zespół wolontariuszy, organizacje pozarządowe, organizacje społeczne, 

b) ciekawie i praktycznie zorganizowaną siedzibę świetlicy, 

c) sprzęt komputerowy i dostęp do bezpłatnego Internetu, 

d) pozyskiwanie sponsorów, 

e) pozyskiwanie funduszy UE oraz innych środków zewnętrznych. 

Rozdział 4.

Świetlica środowiskowa 
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§ 12. 1. W oparciu o bazę lokalową i inne mienie wydzielone dla Świetlicy Wiejskiej w Dębowcu Małym może 
funkcjonować świetlica środowiskowa. 

2. Celem działania świetlicy środowiskowej jest przede wszystkim organizowanie zajęć opiekuńczych dla 
dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym, pochodzącym 
z rodzin potrzebujących wsparcia, posiadających problemy wychowawcze oraz inne dysfunkcje społeczne. 

3. Działalnością świetlicy środowiskowej kieruje opiekun świetlicy. 

4. Opiekun świetlicy środowiskowej zobowiązany jest do prowadzenia ścisłej współpracy ze społecznością 
lokalną sołectwa, na terenie, którego działa świetlica. 

5. Koszty związane z bieżącą działalnością świetlicy środowiskowej pokrywane są z budżetu gminy – rozdział 
Przeciwdziałanie alkoholizmowi, przy czym koszty te obejmują w szczególności: 

a) zakup materiałów niezbędnych do merytorycznej działalności, np. pomoce dydaktyczne, 

b) koszty zatrudnienia opiekuna świetlicy, 

c) inne wydatki związane z działalnością świetlicy. 

6. Działalność świetlicy środowiskowej może być wspierana ze środków pozabudżetowych gminy. 

Postanowienia końcowe 

§ 13. Zmiany statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego uchwalenia. 
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/149/13 

Rady Gminy Strzelce Wielkie 

z dnia 6 marca 2013 r. 

STATUT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MARZĘCICACH  

Postanowienia ogólne 

§ 1. Niniejszy statut określa: 

a) siedzibę Świetlicy Wiejskiej, 

b) przedmiot i zadania Świetlicy Wiejskiej w Marzęcicach, 

c) zasady zarządzania mieniem komunalnym wydzielonym dla świetlicy, 

d) zasady finansowania świetlicy. 

Rozdział 1.

Przedmiot i zadania świetlicy 

§ 2. 1. Świetlica Wiejska z siedzibą w Marzęcicach działa w celu umożliwienia wspólnocie samorządowej 
sołectwa Marzęcice : 

a) stworzenia bazy do integracji środowisk lokalnych, 

b) prowadzenia statutowej działalności sołectwa oraz rozwoju samorządowych inicjatyw lokalnych, 

c) prowadzenia działalności kulturalnej, opiekuńczej, edukacyjnej, socjalnej, rekreacyjnej i sportowej. 

2. W celu stymulowania działalności, o której mowa w ust. 1 w pomieszczeniach świetlicy wiejskiej może 
działać świetlica środowiskowa. 

Rozdział 2.

Zarządzanie mieniem 

§ 3. 1 Świetlica w Marzęcicach stanowi własność Gminy Strzelce Wielkie, która zarządza majątkiem Gminy 
wydzielonym dla Świetlicy, ponosi koszty jej utrzymania w szczególności w zakresie: 

a) remontów i modernizacji, 

b) ogrzewania, dostaw energii elektrycznej i wody, 

c) odbioru ścieków i śmieci, 

d) zakupu wyposażenia, 

e) wynagrodzenia opiekuna świetlicy. 

2. W sprawach gospodarowania mieniem gminnym przeznaczonym dla świetlicy obowiązują ogólne zasady 
gospodarowania mieniem komunalnym określone w stosownych przepisach. 

3. W zakresie organizacji działalności świetlicy szerokie uprawnienia w przedmiocie konsultowania tej 
organizacji posiada Zebranie Wiejskie w Marzęcicach. 

§ 4. 1. W granicach określonych niniejszym statutem Zebranie Wiejskie może określać kierunki i sposób 
wykorzystania mienia wydzielonego dla świetlicy. 

2. Decyzje, o których mowa w ust. 1 podejmowane są w formie uchwał Zebrania Wiejskiego. 

3. Mienie gminne wydzielone dla świetlicy może być : 
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a) nieodpłatnie udostępnione na potrzeby działalności statutowych organów sołectwa, organizacji i stowarzyszeń 
działających na terenie sołectwa i Gminy Strzelce Wielkie oraz organizacji uroczystości okolicznościowych 
i imprez na rzecz mieszkańców sołectwa, 

b) w szczególnych przypadkach odpłatnie wynajmowane. 

4. Osobą odpowiedzialną za mienie wydzielone dla świetlicy jest osoba upoważniona i odpowiednio 
umocowana zarządzeniem Wójta Gminy. 

§ 5. 1. Wysokość stawek za ewentualny najem świetlicy zostanie określona Zarządzeniem Wójta Gminy. 

2. Środki uzyskane z wynajmu stanowią dochód gminy. 

Rozdział 3.

Działalność świetlicy 

§ 7. Świetlica jako centrum kultury lokalnej powinna: 

a) działać na podstawie rocznego harmonogramu działań, 

b) mieć opracowany regulamin korzystania z pomieszczeń i sprzętu, 

c) być otwarta w godzinach ustalonych po konsultacji z Zebraniem Wiejskim. 

§ 8. Określa się następujące główne cele działania świetlicy: 

a) rozwój działalności kulturalnej adresowanej do poszczególnych grup wiekowych społeczności wiejskiej, 

b) podejmowanie wspólnych działań dzieci, młodzieży, dorosłych i osób starszych, 

c) promowanie uczestnictwa mieszkańców w kulturze fizycznej, upowszechnianie nawyków zdrowego trybu 
życia, 

d) inspirowanie działań kulturalnych oraz różnorodnych form spędzania wolnego czasu mających na celu rozwój 
zainteresowań i pasji, 

e) stworzenie warunków dla dzieci i młodzieży do odrabiania lekcji, samodzielnej nauki i pracy w grupie, 

f) rozwijanie zainteresowań kulturalnych mieszkańców, krzewienia lokalnych tradycji i folkloru oraz 
organizowanie kulturalnych rozrywek, 

g) umożliwianie udziału w różnych kursach, szkoleniach, zajęciach warsztatowych, 

h) udział w programach, konkursach, projektach organizowanych przez Gminę Strzelce Wielkie, inne jednostki 
samorządowe, organizacje pozarządowe, fundacje, programy europejskie. 

§ 9. Merytoryczny nadzór nad działalnością świetlicy sprawuje Wójt Gminy lub osoba przez niego 
upoważniona. 

§ 10. 1. Opiekun świetlicy wiejskiej zobowiązany jest do prowadzenia ścisłej współpracy ze społecznością 
lokalną sołectwa. 

2. Świetlice działają w oparciu o potrzeby i oczekiwania mieszkańców sołectwa. 

§ 11. Skuteczne działanie świetlicy jest wspomagane przez: 

a) zespół wolontariuszy, organizacje pozarządowe, organizacje społeczne, 

b) ciekawie i praktycznie zorganizowaną siedzibę świetlicy, 

c) sprzęt komputerowy i dostęp do bezpłatnego Internetu, 

d) pozyskiwanie sponsorów, 

e) pozyskiwanie funduszy UE oraz innych środków zewnętrznych. 

Rozdział 4.

Świetlica środowiskowa 
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§ 12. 1. W oparciu o bazę lokalową i inne mienie wydzielone dla Świetlicy Wiejskiej w Marzęcicach może 
funkcjonować świetlica środowiskowa. 

2. Celem działania świetlicy środowiskowej jest przede wszystkim organizowanie zajęć opiekuńczych dla 
dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym, pochodzącym 
z rodzin potrzebujących wsparcia, posiadających problemy wychowawcze oraz inne dysfunkcje społeczne. 

3. Działalnością świetlicy środowiskowej kieruje opiekun świetlicy. 

4. Opiekun świetlicy środowiskowej zobowiązany jest do prowadzenia ścisłej współpracy ze społecznością 
lokalną sołectwa, na terenie, którego działa świetlica. 

5. Koszty związane z bieżącą działalnością świetlicy środowiskowej pokrywane są z budżetu gminy – rozdział 
Przeciwdziałanie alkoholizmowi, przy czym koszty te obejmują w szczególności: 

a) zakup materiałów niezbędnych do merytorycznej działalności, np. pomoce dydaktyczne, 

b) koszty zatrudnienia opiekuna świetlicy, 

c) inne wydatki związane z działalnością świetlicy. 

6. Działalność świetlicy środowiskowej może być wspierana ze środków pozabudżetowych gminy. 

Postanowienia końcowe 

§ 13. Zmiany statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego uchwalenia. 
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/149/13 

Rady Gminy Strzelce Wielkie 

z dnia 6 marca 2013 r. 

STATUT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W DĘBOWCU MAŁYM  

Postanowienia ogólne 

§ 1. Niniejszy statut określa: 

a) siedzibę Świetlicy Wiejskiej, 

b) przedmiot i zadania Świetlicy Wiejskiej w Wistce, 

c) zasady zarządzania mieniem komunalnym wydzielonym dla świetlicy, 

d) zasady finansowania świetlicy. 

Rozdział 1.

Przedmiot i zadania świetlicy 

§ 2. 1. Świetlica Wiejska z siedzibą w Wistce działa w celu umożliwienia wspólnocie samorządowej sołectwa 
Wistka : 

a) stworzenia bazy do integracji środowisk lokalnych, 

b) prowadzenia statutowej działalności sołectwa oraz rozwoju samorządowych inicjatyw lokalnych, 

c) prowadzenia działalności kulturalnej, opiekuńczej, edukacyjnej, socjalnej, rekreacyjnej i sportowej. 

2. W celu stymulowania działalności, o której mowa w ust. 1 w pomieszczeniach świetlicy wiejskiej może 
działać świetlica środowiskowa. 

Rozdział 2.

Zarządzanie mieniem 

§ 3. 1 Świetlica w Wistce stanowi własność Gminy Strzelce Wielkie, która zarządza majątkiem Gminy 
wydzielonym dla Świetlicy, ponosi koszty jej utrzymania w szczególności w zakresie: 

a) remontów i modernizacji, 

b) ogrzewania, dostaw energii elektrycznej i wody, 

c) odbioru ścieków i śmieci, 

d) zakupu wyposażenia, 

e) wynagrodzenia opiekuna świetlicy. 

2. W sprawach gospodarowania mieniem gminnym przeznaczonym dla świetlicy obowiązują ogólne zasady 
gospodarowania mieniem komunalnym określone w stosownych przepisach. 

3. W zakresie organizacji działalności świetlicy szerokie uprawnienia w przedmiocie konsultowania tej 
organizacji posiada Zebranie Wiejskie w Wistce. 

§ 4. 1. W granicach określonych niniejszym statutem Zebranie Wiejskie może określać kierunki i sposób 
wykorzystania mienia wydzielonego dla świetlicy. 

2. Decyzje, o których mowa w ust. 1 podejmowane są w formie uchwał Zebrania Wiejskiego. 

3. Mienie gminne wydzielone dla świetlicy może być : 
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a) nieodpłatnie udostępnione na potrzeby działalności statutowych organów sołectwa, organizacji i stowarzyszeń 
działających na terenie sołectwa i Gminy Strzelce Wielkie oraz organizacji uroczystości okolicznościowych 
i imprez na rzecz mieszkańców sołectwa, 

b) w szczególnych przypadkach odpłatnie wynajmowane. 

4. Osobą odpowiedzialną za mienie wydzielone dla świetlicy jest osoba upoważniona i odpowiednio 
umocowana zarządzeniem Wójta Gminy. 

§ 5. 1. Wysokość stawek za ewentualny najem świetlicy zostanie określona Zarządzeniem Wójta Gminy. 

2. Środki uzyskane z wynajmu stanowią dochód gminy. 

Rozdział 3.

Działalność świetlicy 

§ 7. Świetlica jako centrum kultury lokalnej powinna: 

a) działać na podstawie rocznego harmonogramu działań, 

b) mieć opracowany regulamin korzystania z pomieszczeń i sprzętu, 

c) być otwarta w godzinach ustalonych po konsultacji z Zebraniem Wiejskim. 

§ 8. Określa się następujące główne cele działania świetlicy: 

a) rozwój działalności kulturalnej adresowanej do poszczególnych grup wiekowych społeczności wiejskiej, 

b) podejmowanie wspólnych działań dzieci, młodzieży, dorosłych i osób starszych, 

c) promowanie uczestnictwa mieszkańców w kulturze fizycznej, upowszechnianie nawyków zdrowego trybu 
życia, 

d) inspirowanie działań kulturalnych oraz różnorodnych form spędzania wolnego czasu mających na celu rozwój 
zainteresowań i pasji, 

e) stworzenie warunków dla dzieci i młodzieży do odrabiania lekcji, samodzielnej nauki i pracy w grupie, 

f) rozwijanie zainteresowań kulturalnych mieszkańców, krzewienia lokalnych tradycji i folkloru oraz 
organizowanie kulturalnych rozrywek, 

g) umożliwianie udziału w różnych kursach, szkoleniach, zajęciach warsztatowych, 

h) udział w programach, konkursach, projektach organizowanych przez Gminę Strzelce Wielkie, inne jednostki 
samorządowe, organizacje pozarządowe, fundacje, programy europejskie. 

§ 9. Merytoryczny nadzór nad działalnością świetlicy sprawuje Wójt Gminy lub osoba przez niego 
upoważniona. 

§ 10. 1. Opiekun świetlicy wiejskiej zobowiązany jest do prowadzenia ścisłej współpracy ze społecznością 
lokalną sołectwa. 

2. Świetlice działają w oparciu o potrzeby i oczekiwania mieszkańców sołectwa. 

§ 11. Skuteczne działanie świetlicy jest wspomagane przez: 

a) zespół wolontariuszy, organizacje pozarządowe, organizacje społeczne, 

b) ciekawie i praktycznie zorganizowaną siedzibę świetlicy, 

c) sprzęt komputerowy i dostęp do bezpłatnego Internetu, 

d) pozyskiwanie sponsorów, 

e) pozyskiwanie funduszy UE oraz innych środków zewnętrznych. 

Rozdział 4.

Świetlica środowiskowa 
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§ 12. 1. W oparciu o bazę lokalową i inne mienie wydzielone dla Świetlicy Wiejskiej w Wistce może 
funkcjonować świetlica środowiskowa. 

2. Celem działania świetlicy środowiskowej jest przede wszystkim organizowanie zajęć opiekuńczych dla 
dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym, pochodzącym 
z rodzin potrzebujących wsparcia, posiadających problemy wychowawcze oraz inne dysfunkcje społeczne. 

3. Działalnością świetlicy środowiskowej kieruje opiekun świetlicy. 

4. Opiekun świetlicy środowiskowej zobowiązany jest do prowadzenia ścisłej współpracy ze społecznością 
lokalną sołectwa, na terenie, którego działa świetlica. 

5. Koszty związane z bieżącą działalnością świetlicy środowiskowej pokrywane są z budżetu gminy – rozdział 
Przeciwdziałanie alkoholizmowi, przy czym koszty te obejmują w szczególności: 

a) zakup materiałów niezbędnych do merytorycznej działalności, np. pomoce dydaktyczne, 

b) koszty zatrudnienia opiekuna świetlicy, 

c) inne wydatki związane z działalnością świetlicy. 

6. Działalność świetlicy środowiskowej może być wspierana ze środków pozabudżetowych gminy. 

Postanowienia końcowe 

§ 13. Zmiany statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego uchwalenia. 
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Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/149/13 

Rady Gminy Strzelce Wielkie 

z dnia 6 marca 2013 r. 

STATUT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOLI WIEWIECKIEJ  

Postanowienia ogólne 

§ 1. Niniejszy statut określa: 

a) siedzibę Świetlicy Wiejskiej, 

b) przedmiot i zadania Świetlicy Wiejskiej w Woli Wiewieckiej, 

c) zasady zarządzania mieniem komunalnym wydzielonym dla świetlicy, 

d) zasady finansowania świetlicy. 

Rozdział 1.

Przedmiot i zadania świetlicy 

§ 2. 1. Świetlica Wiejska z siedzibą w Woli Wiewieckiej działa w celu umożliwienia wspólnocie samorządowej 
sołectwa Wola Wiewiecka : 

a) stworzenia bazy do integracji środowisk lokalnych, 

b) prowadzenia statutowej działalności sołectwa oraz rozwoju samorządowych inicjatyw lokalnych, 

c) prowadzenia działalności kulturalnej, opiekuńczej, edukacyjnej, socjalnej, rekreacyjnej i sportowej. 

2. W celu stymulowania działalności, o której mowa w ust. 1 w pomieszczeniach świetlicy wiejskiej może 
działać świetlica środowiskowa. 

Rozdział 2.

Zarządzanie mieniem 

§ 3. 1 Świetlica w Woli Wiewieckiej stanowi własność Gminy Strzelce Wielkie, która zarządza majątkiem 
Gminy wydzielonym dla Świetlicy, ponosi koszty jej utrzymania w szczególności w zakresie: 

a) remontów i modernizacji, 

b) ogrzewania, dostaw energii elektrycznej i wody, 

c) odbioru ścieków i śmieci, 

d) zakupu wyposażenia, 

e) wynagrodzenia opiekuna świetlicy. 

2. W sprawach gospodarowania mieniem gminnym przeznaczonym dla świetlicy obowiązują ogólne zasady 
gospodarowania mieniem komunalnym określone w stosownych przepisach. 

3. W zakresie organizacji działalności świetlicy szerokie uprawnienia w przedmiocie konsultowania tej 
organizacji posiada Zebranie Wiejskie w Woli Wiewieckiej. 

§ 4. 1. W granicach określonych niniejszym statutem Zebranie Wiejskie może określać kierunki i sposób 
wykorzystania mienia wydzielonego dla świetlicy. 

2. Decyzje, o których mowa w ust. 1 podejmowane są w formie uchwał Zebrania Wiejskiego. 

3. Mienie gminne wydzielone dla świetlicy może być : 

Id: F299BBB5-0733-43FB-96CE-6DC0E0D30662. Podpisany Strona 1



a) nieodpłatnie udostępnione na potrzeby działalności statutowych organów sołectwa, organizacji i stowarzyszeń 
działających na terenie sołectwa i Gminy Strzelce Wielkie oraz organizacji uroczystości okolicznościowych 
i imprez na rzecz mieszkańców sołectwa, 

b) w szczególnych przypadkach odpłatnie wynajmowane. 

4. Osobą odpowiedzialną za mienie wydzielone dla świetlicy jest osoba upoważniona i odpowiednio 
umocowana zarządzeniem Wójta Gminy. 

§ 5. 1. Wysokość stawek za ewentualny najem świetlicy zostanie określona Zarządzeniem Wójta Gminy. 

2. Środki uzyskane z wynajmu stanowią dochód gminy. 

Rozdział 3.

Działalność świetlicy 

§ 7. Świetlica jako centrum kultury lokalnej powinna: 

a) działać na podstawie rocznego harmonogramu działań, 

b) mieć opracowany regulamin korzystania z pomieszczeń i sprzętu, 

c) być otwarta w godzinach ustalonych po konsultacji z Zebraniem Wiejskim. 

§ 8. Określa się następujące główne cele działania świetlicy: 

a) rozwój działalności kulturalnej adresowanej do poszczególnych grup wiekowych społeczności wiejskiej, 

b) podejmowanie wspólnych działań dzieci, młodzieży, dorosłych i osób starszych, 

c) promowanie uczestnictwa mieszkańców w kulturze fizycznej, upowszechnianie nawyków zdrowego trybu 
życia, 

d) inspirowanie działań kulturalnych oraz różnorodnych form spędzania wolnego czasu mających na celu rozwój 
zainteresowań i pasji, 

e) stworzenie warunków dla dzieci i młodzieży do odrabiania lekcji, samodzielnej nauki i pracy w grupie, 

f) rozwijanie zainteresowań kulturalnych mieszkańców, krzewienia lokalnych tradycji i folkloru oraz 
organizowanie kulturalnych rozrywek, 

g) umożliwianie udziału w różnych kursach, szkoleniach, zajęciach warsztatowych, 

h) udział w programach, konkursach, projektach organizowanych przez Gminę Strzelce Wielkie, inne jednostki 
samorządowe, organizacje pozarządowe, fundacje, programy europejskie. 

§ 9. Merytoryczny nadzór nad działalnością świetlicy sprawuje Wójt Gminy lub osoba przez niego 
upoważniona. 

§ 10. 1. Opiekun świetlicy wiejskiej zobowiązany jest do prowadzenia ścisłej współpracy ze społecznością 
lokalną sołectwa. 

2. Świetlice działają w oparciu o potrzeby i oczekiwania mieszkańców sołectwa. 

§ 11. Skuteczne działanie świetlicy jest wspomagane przez: 

a) zespół wolontariuszy, organizacje pozarządowe, organizacje społeczne, 

b) ciekawie i praktycznie zorganizowaną siedzibę świetlicy, 

c) sprzęt komputerowy i dostęp do bezpłatnego Internetu, 

d) pozyskiwanie sponsorów, 

e) pozyskiwanie funduszy UE oraz innych środków zewnętrznych. 

Rozdział 4.

Świetlica środowiskowa 
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§ 12. 1. W oparciu o bazę lokalową i inne mienie wydzielone dla Świetlicy Wiejskiej w Woli Wiewieckiej 
może funkcjonować świetlica środowiskowa. 

2. Celem działania świetlicy środowiskowej jest przede wszystkim organizowanie zajęć opiekuńczych dla 
dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym, pochodzącym 
z rodzin potrzebujących wsparcia, posiadających problemy wychowawcze oraz inne dysfunkcje społeczne. 

3. Działalnością świetlicy środowiskowej kieruje opiekun świetlicy. 

4. Opiekun świetlicy środowiskowej zobowiązany jest do prowadzenia ścisłej współpracy ze społecznością 
lokalną sołectwa, na terenie, którego działa świetlica. 

5. Koszty związane z bieżącą działalnością świetlicy środowiskowej pokrywane są z budżetu gminy – rozdział 
Przeciwdziałanie alkoholizmowi, przy czym koszty te obejmują w szczególności: 

a) zakup materiałów niezbędnych do merytorycznej działalności, np. pomoce dydaktyczne, 

b) koszty zatrudnienia opiekuna świetlicy, 

c) inne wydatki związane z działalnością świetlicy. 

6. Działalność świetlicy środowiskowej może być wspierana ze środków pozabudżetowych gminy. 

Postanowienia końcowe 

§ 13. Zmiany statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego uchwalenia. 
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