
UCHWAŁA NR VI/287/14
RADY GMINY MAGNUSZEW

z dnia 31 lipca 2014 r.

w sprawie zasad i trybu korzystania z obiektu społeczno-kulturalnego
w Przewozie Tarnowskim.

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity z 2013 r. poz. 594) Rada Gminy Magnuszew uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się Regulamin korzystania z obiektu społeczno-kulturalnego w Przewozie Tarnowskim, 
w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Magnuszew.

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

 

Przewodniczący Rady Gminy

Bernard Wdowiak

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 15 stycznia 2015 r.

Poz. 305



ZAŁĄCZNIK Nr 1 
do uchwały nr VI/287/14 
Rady Gminy Magnuszew 

z dnia 31 lipca 2014 r. 
 

ZASADY I TRYB KORZYSTANIA Z OBIEKTU "BUDYNEK SPOŁECZNO-
KULTURALNY W PRZEWOZIE TARNOWSKIM” 

 
1. Celem działania budynku społeczno-kulturalnego jest w szczególności stworzenie 

warunków dla pobudzenia aktywności i integracji mieszkańców, nawiązania platform 
współpracy, rozwoju formalnych grup lokalnych, zaspokojenie potrzeb społecznych 
mieszkańców sołectwa Przewóz Tarnowski, zapewnienie w szczególności dzieciom i 
młodzieży bezpiecznego miejsca do zabawy i rekreacji. 

2. Budynek społeczno-kulturalny jest ogólnodostępnym obiektem użyteczności 
publicznej i służy w szczególności do przeprowadzania zebrań wiejskich, spotkań z 
mieszkańcami, imprez rekreacyjnych i kulturalnych, kursów i szkoleń. 

3. Organizowanie w budynku społeczno-kulturalnym jakichkolwiek zgromadzeń oraz 
imprez wymaga zgody właściciela 

4. Korzystanie z pomieszczeń budynku społeczno-kulturalnego jest możliwe po 
wcześniejszym uzgodnieniem z właścicielem 

5. Osoby przebywające w świetlicy wiejskiej muszą stosować się do niniejszych zasad, 
podporządkować się poleceniom osób upoważnionych przez właściciela. 

6. Imprezy i zabawy w budynku mogą być organizowane przy zachowaniu prawa do 
wypoczynku nocnego. 

7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa korzystającym z pomieszczeń budynku zabrania 
się wnoszenia i posiadania przez osoby znajdujące się w obiekcie: 
1) broni wszelkiego rodzaju lub innych niebezpiecznych przedmiotów, 
2) materiałów wybuchowych, fajerwerków i innych wyrobów pirotechnicznych, 
3) materiałów pożarowo niebezpiecznych, 
4) substancji żrących lub farbujących, 
5) napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych, 
6) opakowań szklanych i metalowych lub innych przedmiotów, których użycie może 
7) zagrażać życiu lub zdrowiu osób korzystających ze świetlicy, 

8. W celu zapewnienia korzystania z pomieszczeń budynku zgodnie z przeznaczeniem, 
zabrania się: 
1) wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem 

                  obiektu, 
2) niszczenia urządzeń i sprzętu, 
3) palenia tytoniu i spożywania alkoholu, 
4) zaśmiecania obiektu, 
5) przeszkadzania w zajęciach, 
6) zakłócania porządku i używania słów wulgarnych, 
7) wprowadzania zwierząt, 
8) prowadzenia działalności handlowej i umieszczania reklam bez zgody właściciela. 

9. Właściciel budynku społeczno-kulturalnego: 
1) opracowuje i podaje do publicznej wiadomości regulamin obiektu poprzez jego 

wywieszenie w obiekcie; 
2) zapoznaje z regulaminem osoby korzystające z obiektu oraz egzekwuje 

przestrzeganie zawartych w nim postanowień; 
10. Z budynku społeczno-kulturalnego  w szczególności mogą korzystać: 
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1) mieszkańcy sołectwa Przewóz Tarnowski, 
2) mieszkańcy pozostałych sołectw z Gminy Magnuszew, 
3) inni mieszkańcy Gminy Magnuszew, 
4) zakłady pracy, instytucje, organizacje i stowarzyszenia z terenu Gminy 

Magnuszew. 
11. Korzystanie z pomieszczeń świetlicy jest możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu 

z właścicielem. 
12. Osoby korzystające z obiektu obowiązane są do: 

1) przestrzegania regulaminu obiektu, 
2) przestrzegania zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z urządzeń znajdujących się 

w obiekcie, 
3) utrzymania czystości i porządku na terenie obiektu, 
4) podporządkowania się poleceniom osób prowadzących zajęcia lub osób 

działających w imieniu właściciela lub użytkownika obiektu. 
13. Każdy kto przebywa w obiekcie, powinien zachować się tak, aby nie szkodzić i nie 

zagrażać innym. 
14. Korzystanie z obiektu wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz ze sprzętu 

stanowiącego jego wyposażenie z zastrzeżeniem ust. 17 i ust.18 jest nieodpłatne. 
15. Nieodpłatnie udostępnia się obiekt na; 

1) zebrania i spotkania rad sołeckich, ochotniczych straży pożarnych, klubów 
sportowych, lokalnych grup działania, kół gospodyń wiejskich działających na terenie Gminy 
Magnuszew; 

2) zebrania wiejskie i spotkania z mieszkańcami, organizowane przez wójta 
gminy, radę gminy i rady sołeckie - będące wynikiem statutowej działalności 
tych organów; 

3) imprezy i zabawy organizowane dla dzieci i młodzieży z terenu gminy 
Magnuszew: 

4) nieodpłatne kursy i szkolenia organizowane dla mieszkańców Gminy 
Magnuszew; 

5) nieodpłatne imprezy i zabawy organizowane dla mieszkańców sołectwa 
Przewóz Tarnowski. 

16. Koszty eksploatacyjne wynikające z wykorzystywania budynku obiektu  na cele, o 
których mowa w ust.15 pokrywane są z budżetu gminy. 

17. Organizator imprez i zabaw dla mieszkańców sołectwa Przewóz Tarnowski nie 
wymienionych w ust. 15 korzysta z obiektu za zgodą i na warunkach ustalonych z 
właścicielem. 

18. Organizator imprez i zabaw dla mieszkańców sołectwa Przewóz Tarnowski , o 
których mowa w ust. 17 ponosi koszty zużycia energii elektrycznej, zużycia wody i 
odprowadzenia ścieków. 

19. Korzystanie ze świetlicy lub wyposażenia odbywa się na pisemny wniosek złożony u 
właściciela. 

20. Przekazanie obiektu lub jego wyposażenia odbywa się na podstawie protokołu 
zdawczo - odbiorczego. 

21. W przypadku organizowania imprez na otwartym powietrzu lub w pomieszczeniach 
obiektu dopuszczalne jest podawanie i sprzedaż napojów alkoholowych po uzyskaniu 
pisemnej zgody właściciela. 
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