
ZARZĄDZENIE Nr 15/2013 
Wójta Gminy Kowiesy 
z dnia 6 maja 2013 r. 

w sprawie ustalenia regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXV/142/13 Rady Gminy Kowiesy z dnia 30 stycznia 
2013 r. w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej (Dz. Urz. 
Woj. Łódzkiego z 29 marca 2013 r., poz. 1820) 
zarządzam, co następuje: 

§1. Ustalam Regulamin korzystania ze świetlic wiejskich na terenie gminy Kowiesy, 
w brzmieniu stanowiącym załącznik do Zarządzenia. 

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam pracownikom odpowiedzialnym za opiekę nad 
danym obiektem. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2013 r. 



Załącznik do Zarządzenia 
Nr 15/2013 Wójta Gminy Kowiesy 
z dnia 6 maja 2013 r. 

REGULAMIN ŚWIETLICY WIEJSKIEJ 

1. W świetlicy wiejskiej zajęcia prowadzą upoważnione osoby. 
2. Uczestnicy biorą udział w zajęciach zgodnie z ustalonym planem zajęć. 
3. Użytkownicy świetlicy wiejskiej są zobowiązani do: 

1) przestrzegania przepisów BHP i ppoż. oraz do wskazówek zarządzającego 
świetlicą, 

2) zachowania porządku i czystości, 
3) poszanowania mienia publicznego, 
4) kulturalnego zachowania. 

4. Dzieci i młodzież do lat 18 mogą korzystać ze świetlicy wiejskiej w obecności 
prowadzącego zajęcia, opiekuna świetlicy lub osoby dorosłej. 

5. W świetlicy wiejskiej obowiązuje zakaz: 
1) zaśmiecania obiektu i przyległego terenu, 
2) niszczenia urządzeń lub wyposażenia znajdujących się w świetlicy wiejskiej oraz 

na przyległym terenie, 
3) zakłócania spokoju i porządku publicznego, 
4) wprowadzania zwierząt, 
5) spożywania alkoholu i używania środków odurzających podczas niekomercyjnych 

zajęć programowych, 
6) palenia tytoniu. 

6. Osoby, które niszczą urządzenia lub wyposażenie w świetlicy wiejskiej lub na terenie 
przyległym, ponoszą odpowiedzialność materialną i karną za wyrządzone szkody. 

7. Zarządzający świetlica wiejską nie ponoszą odpowiedzialności za przedmioty osobiste i 
wartościowe pozostawione w świetlicy. 

8. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą 
wzywane do opuszczenia świetlicy wiejskiej. niezależnie od ewentualnego skierowania 
sprawy na drogę postępowania w sprawach o wykroczenia bądź w innym trybie. 

9. Zarządzający świetlicą wiejską sprawuje nadzór nad przestrzeganiem niniejszego 
regulaminu przez użytkowników świetlicy. 


