
ZARZĄDZENIE NR 68/2014
BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW

z dnia 8 maja 2014 r.

w sprawie zmiany regulaminu określającego zasady, tryb i opłaty z korzystania świetlic wiejskich na terenie 
Gminy Żarów

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2013 r, poz. 
594 z późń. zm.) zarządzam co następuje: 

§ 1. W  regulaminie  określającym zasady, tryb i opłaty z korzystania świetlic wiejskich na terenie Gminy 
Żarów, stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 181 Burmistrza Miasta Żarów z dnia 22 grudnia 2011 r. 
w sprawie ustalenia regulaminu określającego  zasady, tryb i opłaty z korzystania świetlic wiejskich na terenie 
Gminy Żarów  wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 4 otrzymuje brzmienie: 1) Świetlice wiejskie mogą być odpłatnie wynajmowane m.in. na uroczystości 
rodzinne, tj. wesela, chrzciny, komunie, przyjęcia urodzinowe itp.; kursy, szkolenia komercyjne, zebrania 
Komitetów Wybroczych 

2) Świetlice wiejskie mogą być nieodpłatnie udostępniane na: 

- zebrania wiejskie i spotkania z mieszkańcami, organizowane przez Burmistrza Miasta Żarów, Radę Miejską, 
Sołtysów i Rady Sołeckie 

- zebrania Sołtysów, Rad Sołeckich, Ochotniczych Straży Pożarnych, Ludowych Zespołów Sportowych, Kół 
Gospodyń Wiejskich - działających na terenie Gminy Żarów 

- imprezy, zabawy i spotkania organizowane dla dzieci w wieku przedkszolnym z terenu Gminy Zarów oraz 
dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Żarów 

- kursy i szkolenia nieodpłatne, organizowane dla mieszkańców miejscowości z terenu Gminy Żarów 

3) Świetlice wiejskie mogą być za zezwoleniem Burmistrza Miasta Żarów nieopłatnie użyczane na imprezy 
dochodowe organizowane przez Rady Sołeckie, Rady Rodziców przy Szkołach Podstawowych, Koła 
Gospodyń Wiejskich, Rady Parafialne z terenu Gminy Żarów oraz dla osób szczególnie zaangażowanych 
w pracę na rzecz społeczności wiejskich. Akceptacja przez Burmistrza Miasta Żarów następuje po wniesieniu 
podania w sprawie użyczenia świetlicy wiejskiej. W przypadku braku akceptacji Burmistrza świetlicę 
udostępnia się na zasdach jak w pkt 1. 

4) W przypadku korzystania ze świetlic wiejskich wybudowanych, przebudowanych, zmodernizowanych lub 
wyremontowanych przy współudziale środków finansowych pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 
w okresie związania celem projektu, osoby biorące świetlicę do używania zawierająz Gminą Żarów pisemną 
umowę użyczenia świetlicy. 

5) Koszty eksploatacyjne wynikające z wykorzystania obiektów do celów, o których mowa pkt. 2 porywane są 
z budżetu Gminy Żarów; koszty eksploatacyjne wynikajace z wykorzystywania obiektów do celów, o których 
mowa w pkt. 3 i 4 pokrywają organizatorzy imprez. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie

Do zadań Burmistrza Miasta Żarów należy gospodarowanie mieniem komunlanym. Zasady wynajmu świetlic 
wiejskich stanowiących mienie Gminy Żarów zostały uregulowane zarządzeniem nr 181 z dnia 22 grudnia 2011 r. 
W związku z oddaniem do użytku świetlicy wiejskiej w Krukowie wyremontowanej z wykorzystaniem środków 
pochodzących z funduszy unijnych istnieje konieczność doprecyzowania zapisów regulujących zasady i tryb 
korzystania z tejże świetlicy. 
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