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UCHWAŁA NR XXXI/256/13
RADY GMINY BRANICE
z dnia 27 maja 2013 r.
w sprawie odpłatności ustalenia zasad korzystania ze świetlic wiejskich
na terenie Gminy Branice i ich wyposażenia
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142,
z 2001 r. poz. 1591 z późn. zm.), Rada Gminy Branice uchwala, co następuje:
§ 1. Świetlicą wiejską w rozumieniu niniejszej uchwały jest budynek lub lokal, stanowiący własność Gminy Branice, służący działalności społecznej i kulturalno-oświatowej, mającej na celu integrację społeczności
wiejskiej i inicjowaniu aktywności jej mieszkańców.
§ 2. Świetlice wiejskie mogą być wykorzystywane i udostępniane w szczególności na cele:
1) zebrań, spotkań i uroczystości wiejskich, organizowanych przez władze Gminy Branice lub właściwych
Sołtysów i Rady Sołeckie;
2) zebrań, spotkań i uroczystości, organizowanych przez szkoły, przedszkola i organizacje działające w środowisku wiejskim (przykładowo stowarzyszenia, organizacje pożytku publicznego, jednostki ochotniczych
straży pożarnych, koła gospodyń wiejskich, ludowe zespoły sportowe) na cele charytatywne;
3) przedstawień, pokazów i spotkań o charakterze rekreacyjnym, towarzyskim, kulturalnym lub edukacyjnym;
4) imprez komercyjnych;
5) prywatnych uroczystości rodzinnych (przykładowo wesela, chrzciny, urodziny, imieniny).
§ 3.1. Udostępnienie świetlic następuje, co do zasady odpłatnie.
2. Nieodpłatnie udostępniane są świetlice w Gródczanach, Uciechowicach i Włodzieninie.
3. Świetlice inne niż wymienione w ust. 2 udostępniane są nieodpłatnie na potrzeby wskazane w § 2 pkt 1
i 2 chyba, że udział w imprezie uzależniony jest od wniesienia opłat przez jego uczestników.
§ 4.1. Odpłatne udostępnienie świetlicy pociąga za sobą konieczność zapłaty czynszu zgodnie ze stawką
ustalaną przez Wójta Gminy Branice w drodze zarządzenia.
2. Zarówno odpłatne jak i nieodpłatne udostępnienie świetlic poza wypadkami wskazanymi w § 2 pkt 1 następuje za zwrotem kosztów zużytych mediów, obejmujących:
1) zwrot kosztów zużytej wody i elektryczności według licznika i aktualnych stawek;
2) zwrot kosztów ogrzewania świetlicy udostępnionej w okresie grzewczym według kalkulacji sporządzonej
za poprzedni zakończony sezon grzewczy;
3) zwrot kosztów usuwania nieczystości stałych.
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3. Zestawienie kosztów zużytych mediów stwierdzone zostaną protokołem, sporządzonym przez świetlicowego i upoważnionych pracowników Urzędu Gminy Branice.
4. Zarówno w przypadku odpłatnego jak i nieodpłatnego udostępnienia świetlic poza wypadkami wskazanymi w § 2 pkt 1 osoba lub podmiot wykorzystujący świetlicę zobowiązany jest do pokrycia kosztów naprawy
uszkodzeń budynku, zniszczonego sprzętu a także uporządkowania terenu świetlicy i terenu przyległego, o ile
nie uczynił tego organizator imprezy. Kwoty, którymi zostaje obciążony wykorzystujący świetlicę określone
zostaną stosownym protokołem, sporządzonym przez świetlicowego i upoważnionych pracowników Urzędu
Gminy Branice.
5. Wójt Gminy na uzasadnioną pisemną prośbę organizatora może obniżyć odpłatność lub zwolnić z opłat
za udostępnienie świetlicy jeśli przemawiają za tym uzasadnione przyczyny, w szczególności charakter imprezy, jej znaczenie i pozytywny wpływ na społeczność wiejską.
6. Wszelkie uiszczane przez organizatora imprezy kwoty stanowią dochód Gminy Branice i winny być
wpłacane w kasie Urzędu Gminy Branice lub na konto Gminy Branice.
§ 5.1. Stoły i krzesła stanowiące wyposażenie świetlicy mogą być odpłatnie wypożyczane poza obiekt.
2. Stawki opłat czynszowych za odpłatne wypożyczanie wyposażenia świetlicy ustala Wójt Gminy Branice
w drodze zarządzenia.
3. Zakazuje się wypożyczania wyposażenia świetlicy w okresie trzech lat od dnia jego zakupu.
4. Osoba lub podmiot wykorzystujący sprzęt zobowiązany jest do pokrycia kosztów naprawy jego uszkodzeń lub pokrycia kosztów jego zniszczenia. Kwoty, którymi zostaje obciążony wykorzystujący sprzęt określone zostaną stosownym protokołem, sporządzonym przez świetlicowego i upoważnionych pracowników Urzędu
Gminy Branice.
§ 6.1. Organizator obowiązany jest uiścić czynsz z góry przed dniem rozpoczęcia imprezy.
2. W przypadku imprez komercyjnych warunkiem udostępnienia świetlicy jest podpisanie pisemnej umowy, zawierającej w szczególności zobowiązanie organizatora do pokrycia kosztów czynszu, zużytych mediów,
pokrycia kosztów zniszczeń i uszkodzeń oraz uporządkowania terenu imprezy.
3. Zwrot kosztów zużytych mediów, uszkodzeń, zniszczeń i uporządkowania terenu organizator winien
uregulować w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu zawierającego ich kalkulację.
§ 7.1. Świetlicami wiejskimi na terenie Gminy Branice zarządza świetlicowy, którym jest właściwy sołtys
lub wyznaczona przez niego osoba.
2. Do obowiązków świetlicowego należy w szczególności:
1) dbanie o wyposażenie i stan świetlicy;
2) udostępnianie świetlicy i jej wyposażenia uprawnionym korzystającym;
3) sporządzanie dokumentów (protokołów) określających stan świetlicy i jej wyposażenia w chwili jego udostępnienia i zwrotu oraz wysokość należności z tytułu zużytych mediów, uszkodzeń, zniszczeń i przywrócenia porządku w świetlicy i jej pobliżu;
4) oraz inne obowiązki określone w umowie.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Branice.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy Branice
Marek Szyhyński

