
 
UCHWAŁA Nr XII/123/2016 

RADY GMINY WIDUCHOWA 
z dnia 16 maja 2016 r. 

 
w sprawie zmiany regulaminu określającego zasady i tryb korzystania ze świetlic wiejskich na terenie 
Gminy Widuchowa. 
 

Na podstawie art. 40 ust.2 pkt.4 i art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz.446) oraz art. 4 ust.1 pkt 2 i ust.2 ustawy z dnia 20 grudnia 
1996 r. o gospodarce komunalnej (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz.573) Rada Gminy Widuchowa 
uchwala, co następuje: 
 

§ 1. W załączniku do Uchwały nr XI/109/2016 Rada Gminy Widuchowa z dnia 2 marca 
2016 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania ze świetlic 
wiejskich na terenie Gminy Widuchowa (Dz.Urz. Woj. Zach. z dnia 07 kwietnia 2016 r., poz. 1479) 
wprowadza się następujące zmiany: 

 
1) w Rozdziale III§ 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie:  

„Pomieszczenia świetlicy, w których prowadzone są zajęcia świetlicowe dla dzieci 
i młodzieży,mogą być wynajmowane lub udostępniane osobom trzecim, pod warunkiem 
uzgodnienia tego faktu z opiekunem świetlicy i gospodarzem świetlicy.”; 

2) prostuje się oczywistą omyłkę pisarską w numeracji rozdziałów w ten sposób, że drugi raz 
wymieniony Rozdział III otrzymuje nr IV; 

3) dotychczasowy rozdział IV otrzymuje brzmienie: 
 

          „Rozdział IV 

Organizacja zajęć świetlicowych dla dzieci i młodzieży 

     § 4.1. Zajęcia świetlicowe dla dzieci i młodzieży, zwane dalej zajęciami świetlicowymi, 
organizowane są w oparciu o bazę lokalową świetlic wiejskich, działających na terenie 
poszczególnych sołectw.        

2. Celem prowadzonych zajęć świetlicowych jest rozwój działalności kulturalnej adresowanej 
do dzieci i młodzieży poprzez organizowanie zajęć opiekuńczych w formie zajęć wolnych oraz 
tematycznych (zajęcia plastyczne, muzyczne, teatralne, taneczne, rękodzielnicze), promowanie sportu 
i rekreacji oraz innych aktywnych form spędzania czasu wolnego. 

3. W zajęciach świetlicowych mogą uczestniczyć dzieci z terenu danej wsi w wieku 
przedszkolnym oraz dzieci i młodzież w wieku szkolnym. 

4. Zajęcia świetlicowe odbywają się w ustalonych z urzędem gminy dniach i godzinach 
w budynku świetlicy lub na terenie świetlicy wiejskiej. 

5. Zajęcia świetlicowe mogą odbywać się poza terenem świetlicy (np. wycieczka parku, na 
boisko sportowe, plac zabaw, itp.). W takiej sytuacji budynek świetlicy jest zamknięty.  Na drzwiach 
świetlicy należy umieścić informację „W dniu ... zajęcia odbywają się w terenie” O planowanych 
zajęciach w terenie i zamknięciu budynku opiekun świetlicy powinien ustnie powiadomić 
uczestników zajęć podczaspoprzedniego dnia otwarcia świetlicy.  
     § 5.1. Zajęcia świetlicy prowadzi opiekun świetlicy zatrudniony przez Wójta Gminy. 

2. Wójt Gminy przydziela opiekunowi świetlicy w umowie zakres obowiązków oraz pełni rolę 
jego pracodawcy, w myśl przepisów prawa pracy. 

3. Opiekun świetlicy zobowiązany jest do współpracy ze społecznością lokalną sołectwa, na 
terenie którego działa świetlica, w szczególności z rodzicami dzieci i młodzieży uczestniczących w 
zajęciach świetlicowych.  



4. Zasady finansowania zajęć świetlicowych określone są w rozdziale V niniejszego 
regulaminu.”; 

 
4) w Rozdziale V tytuł rozdziału otrzymuje brzmienie: „Finansowanie świetlic wiejskich 

i zajęć świetlicowych dla dzieci i młodzieży”; 
5) w Rozdziale V § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
 „§ 7.1 Koszty związane z organizacją zajęć świetlicowych dla dzieci i młodzieży pokrywane 

są z budżetu gminy – rozdział Przeciwdziałanie alkoholizmowi, przy czym koszty te 
obejmują w szczególności: 

a) zakupy materiałów niezbędnych do merytorycznej działalności, np. pomoce 
dydaktyczne, 

b) koszty zatrudnienia opiekuna, inne wydatki związane z organizacją zajęć 
świetlicowych.”. 

 
 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa. 
 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Zachodniopomorskiego. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Uzasadnienie do Uchwały Nr XII/123/2016 
Rady Gminy Widuchowa 
z dnia 16 maja 2016 r. 

 
 Uchwała w sprawie uchwalenia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania ze świetlic 
wiejskich na terenie Gminy Widuchowa podjęta na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 i art. 41 ustawy 
o samorządzie gminnym oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy o gospodarce komunalnej jest aktem 
prawa miejscowego i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego oraz podlega nadzorowi Wojewody Zachodniopomorskiego. 

Proponowana zmiana Regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich na terenie gminy 
Widuchowa jest konsekwencją wszczęcia w dniu 8 marca 2016 r. postępowania nadzorczego 
Wojewody Zachodniopomorskiego w odniesieniu do uchwały Nr XI/109/2016 Rady Gminy 
Widuchowa z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie uchwalenie regulaminu określającego zasady 
korzystania ze świetlic wiejskich na terenie gminy Widuchowa. Wątpliwości organu nadzoru 
wzbudziły zapisy § 4 i § 5 załącznika do uchwały dotyczące funkcjonowania świetlic 
środowiskowych, których działalność uregulowana została w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej.  

Należy nadmienić, że po złożeniu wyjaśnień, że świetlice wiejskie na terenie gminy 
Widuchowa nie są placówkami wsparcia dziennego w rozumieniu przepisów Rozdziału 3 ustawy 
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, a ich działalność -polegająca na organizowaniu 
czasu wolnego dzieci i młodzieży w oparciu o ich bazę lokalową - prowadzona od roku 2007 na mocy 
uchwały Nr IV/35/2007 Rady Gminy Widuchowa z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia 
regulaminu świetlic wiejskich na terenie Gminy Widuchowa, finansowana jest z budżetu gminy 
z rozdziału Przeciwdziałanie alkoholizmowi, oraz po wyrażeniu woli podjęcia działań w celu 
dostosowania uchwały do stanu zgodnego z prawem przez szczegółowe określenie w regulaminie 
charakteru organizowanej w świetlicach wiejskich działalności, Uchwała Nr XI/109/2016 Rady 
Gminy Widuchowa z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie uchwalenie regulaminu określającego zasady 
korzystania ze świetlic wiejskich na terenie gminy Widuchowa została - w dniu 7 kwietnia 2014 r.  - 
opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego pod poz. 1479. 
Uchwała ta weszła w życie po 14 dniach, tj.  22 kwietnia 2016 r. 

Biorąc powyższe pod uwagę wprowadzenie zmian w treści regulaminu korzystania ze świetlic 
wiejskich na terenie Gminy Widuchowa jest zasadne i proponuje się podjęcie przez Radę Gminy 
Widuchowa niniejszej uchwały.  

 


