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UCHWAŁA NR VII/55/19
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 22 marca 2019 r.
w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania ze świetlic wiejskich na terenie gminy Iłża
Na podstawie Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2019r. poz. 506) Rada Miejska w Iłży uchwala, co następuje:
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Ustala się zasady i tryb korzystania ze świetlic wiejskich prowadzonych przez Gminę Iłża,
a znajdujących się w sołectwach:
1) Małomierzyce;
2) Alojzowie;
3) Błazinach Górnych;
4) Chwałowicach;
5) Jedlance Starej;
6) Kajetanowie;
7) Kotlarce;
8) Seredzicach;
9) Prędocinie;
10) Błazinach Dolnych;
11) Jedlance Nowej;
12) Piłatce;
13) Jasieńcu Iłżeckim Dolnym;
14) Krzyżanowicach;
15) Pakosławiu;
16) Płudnica;
17) Walentynowie;
18) Gaworzynie;
19) Starosiedlice.
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§ 2. 1. Świetlice wiejskie służą w szczególności prowadzeniu działalności kulturalnej, społecznej
i rekreacyjnej związanej z poprawą życia mieszkańców, stworzeniem miejsca spotkań, integracji i rozwoju
społeczno-kulturalnego lokalnej społeczności oraz stworzeniem warunków dla aktywności kulturalnej
mieszkańców Gminy.
2. Korzystając ze świetlic wiejskich mogą korzystać z nich w zakresie zgodnym z ich przeznaczeniem.
Rozdział 2.
Regulamin Świetlicy Wiejskiej
§ 3. Godziny otwarcia świetlicy wiejskiej określa harmonogram, dostosowany do stałych zajęć
prowadzonych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, oraz potrzeb mieszkańców.
§ 4. 1. Merytoryczny nadzór nad działalnością świetlic wiejskich sprawuje Referat Organizacyjno-Prawny
Urzędu Miejskiego w Iłży.
2. Działalnością świetlicy wiejskiej kieruje gospodarz świetlicy zatrudniony przez Burmistrza Iłży.
§ 5. 1. Gmina udostępnia nieodpłatnie świetlice wiejskie na:
1) zebrania wiejskie i spotkania z mieszkańcami organizowane przez Burmistrza Iłży, Radę Miejską, sołtysa,
Radę Sołecką;
2) zebrania rad sołeckich, Ochotniczych Straży Pożarnych, Gminnych Klubów Sportowych, Kół Gospodyń
Wiejskich, stowarzyszeń działających na terenie Gminy Iłża;
3) imprezy i zabawy organizowane dla dzieci, młodzieży i seniorów z terenu Gminy Iłża przez szkoły, parafie,
rady sołeckie;
4) imprezy okolicznościowe np. Dzień Dziecka, Dzień Matki, Dzień Ojca, Dzień Babci i Dziadka, Dzień
Kobiet, spotkania opłatkowe, itp.
2. Udostępnienie świetlic wiejskich w przypadkach innych niż wymienione w ust. 1 jest odpłatne.
§ 6. 1. Odpłatne udostępnienie świetlicy wiejskiej na terenie Gminy Iłża odbywa się na podstawie umowy
użyczenia zawartej pomiędzy korzystającym, a Gminą za opłatą odpowiadającą kosztom za zużycie mediów
oraz kosztom związanym z utrzymaniem obiektu poniesionych przez Gminę.
2. Wysokość odpłatności ustala Burmistrz Iłży w drodze zarządzenia.
§ 7. 1. Rezerwacja świetlicy wiejskiej następuje, jeżeli termin udostępnienia świetlicy wiejskiej jest wolny,
zgodnie z prowadzonym harmonogramem przez gospodarza świetlicy.
2. Rezerwacja terminu jest wolna od opłat.
3. Wydanie kluczy do świetlicy wiejskiej następuje tylko i wyłącznie na podstawie podpisanej z gminą
umową użyczenia oraz po okazaniu dowodu wpłaty opłaty.
4. Świetlice wiejskie na terenie Gminy Iłża udostępniane są wyłącznie osobom pełnoletnim.
5. Bezpośrednio po zakończeniu przedsięwzięć realizowanych w świetlicach wiejskich na terenie Gminy
Iłża korzystający zobowiązani są do uprzątnięcia wcześniej użytkowanych pomieszczeń oraz terenu
przynależnego do świetlic.
§ 8. Gospodarz świetlicy może pozbawić prawa do korzystania ze świetlicy, gdy uczestnik:
1) dopuści się agresywnego zachowania;
2) swoim zachowaniem będzie dezorganizował funkcjonowanie świetlicy;
3) doprowadzi do celowego zniszczenia mienia.
§ 9. Za bezpieczeństwo i porządek odpowiada organizator imprezy, do którego obowiązków należy
w szczególności:
1) respektowanie postanowień niniejszej uchwały oraz zapewnienie porządku i ładu przed rozpoczęciem
imprezy, w trakcie jej trwania oraz po jej zakończeniu;
2) niezwłoczne podejmowanie działań mających na celu usunięcie zagrożenia życia lub zdrowia lub
zapobieżeniu niszczenia mienia.
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§ 10. Dzieci i niepełnoletnia młodzież mogą korzystać ze świetlicy wiejskiej w obecności dorosłych.
Rozdział 3.
Postanowienia końcowe
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Iłży.
§ 12. Traci moc uchwała Nr XXI/123/08 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 30 kwietnia 2008r. w sprawie
ustalenia zasad korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Iłża.
§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.
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