
UCHWALA NR XXXVIII/261/2014
RADY GMINY OSTROWEK

z dnia 29 wrzesnia 2014 r.

w sprawie utworzenia swietlicy wiejskiej w Wielgiem i nadania jej statutu

Na podstawie art. 18 ust.2, pkt 9 lit. h i art.40 ust.2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorzajJzie gminnym (Dz.U. z20I3r . poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z2014r. poz. 379, poz. 1072)
oraz art.4 ust.I ustawy z dnia 25 pazdziernika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dzialalnosci
kulturalnej (Dz.U. z 2012 poz.406, z 2014r. poz. 423) Rada Gminy Ostrowek uchwala, co nastepuje:

§ 1. Z dniem 1 stycznia 2015roku tworzy si? swietlic? wiejska^ w soiectwie Wielgie zwanq. dalej
,,Swietlica^w Wielgiem".

§ 2. Swietlica jest prowadzona przez Urza_d Gminy w Ostrowku, ktory odpowiada za jej
funkcjonowanie.

§ 3. Swietlicy w Wielgiem nadaje si? Statut stanowia^cy zal^cznik nr 1 do niniejszej uchwaly.

§ 4. Wykonanie uchwaly powierza si? Wqjtowi Gminy Ostrowek.

§ 5. Uchwala podlega ogloszeniu w sposob zwyczajowo przyj?ty i wchodzi w zycie po uplywie 14 dni
od dnia ogioszenia w Dzienniku Urz^dowym Wojewodztwa Lodzkiego.

Przewod \iczq.cy Rady

Andrze AVoje voda
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Zat^cznik do Uchwaly Nr XXXVIII/261/2014

Rady Gminy Ostrowek

z dnia 29 wrzesnia 2014 r.

Statut Swietlicy w Wielgiem

Rozdziat 1.
Postanowienia ogolne

§ 1. I . Swietlica w Wielgiem zwana dalej ,,Swietlica_" jest placowk^o charakterze kulturalnym.

2. Swietlica przeznaczona jest dla mieszkancow Gminy Ostrowek, a zwlaszcza dla dzieci i miodziezy.

3. Organcm prowadzacym jest Gmina Ostrowek.

4. Organem nadzoruja^cym dziatalnosc jest Wojt Gminy Ostrowek.

5. Kontrole gospodarki finansowej sprawuje Skarbnik, ktory przedkJada stosowne informacje
Wojtowi.

6. Obszarem dziatania jest teren Gminy Ostrowek.

7. Siedziba znajduje si$ w wydzielonej czesci budynku zlikwidowanej Szkoly Podstawowej
w Wielgiem.

8. Swietlica dziaia na podstawie niniejszego Statutu, a jej organizacj? okresla regulamin zatwierdzony
przez Wojta Gminy.

9. Swietlica stanowi wlasnosc Gminy Ostrowek, ktora ponosi koszty jej utrzymania i prowadzi
obsluge tlnansowo — ksi^gowa^.

Rozdziat 2.
Cele, zadania i formy dziatalnosci

§2. l.Celem Swietlicy jest utworzenie bazy do integracji srodowiska lokalnego oraz prowadzenie
dzialalnosci kulturalnej, edukacyjnej, rekreacyjnej i sportowej.

2. Swietlica jest miejscem spotkari integruja,cym srodowisko lokalne.

3. Do zadah Swietlicy w szczegolnosci nalezy:

1) organizowanie czasu wolnego dla rnieszkancow, ze szczegolnym uwzgl^dnieniem potrzeb dzieci
i miodziezy,

2) pomoc w rozwijaniu talentow i uzdolnieti poprzez tworzenie kot zainteresowari,

3) realizacja projektow i programow sluza^cych zdrowemu stylowi zycia, profilaktyka uzaleznieh,

4) prowadzenie dzialalnosci kulturalnej, sportowej i edukacyjnej adresowanej do poszczegolnych grup
wiekowych

5) rozwqj inicjatyw lokalnych.

6) promocja sportu masowego jako formy zdrowego stylu zycia i spe_dzania wolnego czasu,

7) popularyzacja dziatalnosci artystycznej,

8) w oparciu o baz^ lokalowa. i sprz^tow^ Swietlicy moga^ bye uruchamiane zorganizowane zajecia
edukacyjne dla dzieci, miodziezy i dorostych rnieszkancow Gminy Ostrowek.

9) przeciwdzialanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Ostrowek ze szczegolnym
uwzgle_dnieniem mieszkahcow sotectw: Wielgiego, Dymku i D?bca.
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4. Swietlica powinna:

1) miec opracowany regulamin korzystania z pomieszczeri i sprz^tu,

2) dzialac na podstawie harmonogramu,

3) mice ustalone, w porozumieniu z mieszkancami i zatwierdzone przez Wqjta Gminy Ostrowek,
godziny pracy.

Rozdzial 3.
Struktura i organizacja swietlicy

§3. l .Za dzialalnosc Swietlicy odpowiedzialny jest pracownik zatrudniony przez Wqjta Gminy
Ostrowek,

zwany dalej ,,opiekunem swietlicy".

2. Do zadari opiekuna swietlicy nalezy:

1) organizacja pracy i bieza^ca^dzialalnoscia^ swietlicy,

2) troska o baz? lokalowa^ i dydaktyczna^

3) ustalenic regulaminu swietlicy,

4) pozyskiwanie funduszy zewnetrznych na realizacje zadah statutowych,

5) prowadzenie prawidlowej gospodarki finansowej zgodnie z zatwierdzonym na dany rok budzetowy
planem finansowym,

6) przestrzeganie przepisow prawa w zakresie prowadzonej dzialalnosci.

4. Dziatalnosc Swietlicy moze bye uzupeiniana praca^ wolontariuszy, wykonywana^ pod nadzorem
opiekuna swietlicy. Celem pracy wolontariuszy jest poszerzenie zakresu oferowanych zaj^c, opjeka nad
dziecmi oraz biez^ce wsparcie opiekuna swietlicy.

5. Opiekun swietlicy wspotpracuje z sottysami sotectw: Wielgiego, Dymku i D^bca w zakresie
dziatalnosci swietlicy, przygotowaniu programu iorganizacji pracy, by umozliwic realizacj? potrzeb
spolecznosci lokalnej.

6. W sprawach przekraczaj^cych zwykiy zarzq.d, o maj^tku swietlicy decyzje podejmuje Wqjt.

7. Biezitce administrowanie pomieszczeniami Swietlicy nalezy do opiekuna swietlicy, ktory jest osoba^
odpowiedzialny za dysponowanie majntkiem swietlicy w ramach zwyklego zarza.du, m.in. nieodplatnie
udost^pnia pomieszczenia swietlicy na potrzeby dziatalnosci statutowej organow solectwa oraz
organizacji uroczystosci okolicznosciowych i imprez na rzecz mieszkahcow.

8. Wynaj^cie swietlicy wiejskiej na cele inne niz okreslone w ust.7 moze nastapic w przypadku, gdy
niejest ona niezb^dna dla reali/acji celow, wynikaja_cych z biez^cej dzialalnosci prowadzonej na rzecz
srodowiska lokalnego. Wynaj^cie swietlicy jest mozliwe jedynie na podstawie pisemnej umowy zawartej
przez Wojta z osoba^ ubiegaja^Cct si$ o wynaj^cie z zastosowaniem stawek czynszu okreslonych odr^bnym
Zarza^dzeniem Wqjta.

Rozdzial 4.
Prawa i obowiqzki opiekuna swietlicy

§4. I. Opiekun swietlicy powinien posiadac odpowiednie kwalifikacje w zaleznosci od rodzaju
zleconych obowiajzkow oraz wlasciwa^ postawt^ moralna^.

2. Opiekun swietlicy ma prawo do:

1) wnoszenia wfasnych sugestii i wnioskow odnosnie programu oferowanego przez Swietlicy

2) wnoszenia uwag i propozycji zmian do regulaminu dzialalnosci Swietlicy.

3. Opiekun swietlicy ma obowia^zek:
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1) realizowac program Swietlicy,

2) przestrzegac i egzekwowac zapisy regulaminu Swietlicy,

3) prowadzic okreslon^ dla Swietlicy dokumentacj?,

4) prowadzic zajecia rzetelnie, w miare^ posiadanej wiedzy i dost^pnych srodkow,

5) tworzyc przyjazna, atmosfere_ Swietlicy,

6) dbac o powierzony sprz?t i lokal Swietlicy,

7) utrzymywac kontakt z soltysami i radami soteckimi, liderami lokalnymi oraz samorz^dem gminnym,

8) przestrzegac przepisow bhp 1 p.poz.

Rozdziat 5.
Prawa i obowiazki osob kor/ystajacych ze swietlicy

§ 5. 1. Osoby korzystaja_ce ze swietlicy maja_ prawo do:

1) brania ud/.iatu w zaj^ciach oferowanych przez Swietlicy

2) rozwijania zainteresowati i uzdolnien

3) korzystania, podczas pobytu, ze sprz^tu i wyposazenia dbaja^c o niego,

4) ochrony i poszanowania ich godnosci oraz zyczliwego traktowania bez wzgl^du na wiek, przekonania
i status spoteczny.

2. Osoby korzystaja^ce swietlicy majq obowia^zek:

1) wlasciwie zachowywac si? na terenie Swietlicy. zgodnie z regulaminem i normami spotecznymi.

2) dbac o udost^pnione mienie,

3) szanowac wspolkorzystaj^cych.

4) z szacunkiem odnosic si? do opiekuna swietlicy oraz podporza^dkowywac si^ jego decyzjom
i poleceniom.

Rozdzial 6.
Zasady gospodarki finansowej

§ 6. Swietlica jest fmansowana ze srodkow pochodza^cych z:

I / budzetu gminy

2! optat za zezwolenia na sprzedaz napojow alkoholowych,

3/ dobrowolnych wplat i darowizn.

Rozdzial 7.
Postanowienia koncowe

§ 7. Decyzj? o likwidacji Swietlicy podejmuje Rada Gminy Ostrowek.
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UZASADNIENIE

Uchwata. Nr XXXIV/226/2014 Rady Gminy Ostrowek z dnia 31 marca 20l4r. zostala
zlikwidowana Szkota Podstawowa w Wielgiem.Mieszkancy solectw naleza^cych do obwodu szkoty
zostali pozbawieni jedyncgo osrodka kultury na tym terenie. Po zlikwidowanej szkole pozostal
budynck szkolny, do ktorego budowy przyczynili sie w duzym stopniu mieszkancy obwodu
zlikwidowanejszkofy.

W celu utrzymania istnicjqcego majatku oraz zrekompensowania ucia.zliwosci dla
mieszkaricow w/w solectw zwia^zanej z likwidacjq. szkoty zasadnym jest utworzenie swietlicy w
Wielgiem.

Ponadto w zwiqzku z przystapieniem do realizacji projektu p.n. ,,Przeciwdziatanie
wykluczeniu cyfrowemu w gminie Ostrowek" w ramach Programu Opcracyjnego Innowacyjna
Gospodarka, Os Priorytetowa 8. Spoleczehstwo intbrmacyjne — zwiekszanie innowacyjnosci
gospodarki, Dziatanie8.3 Przeciwdzialaniewykluczeniucyfrowemu—einclusion w ramach projektu
zostanic zainstalowane, w tworzonej Swietlicy, 11 zestawow komputerowych wraz z dostepem do
Internetu.

vvodhl 3za.cT/Rady

wojwoda
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