
 

 

UCHWAŁA NR XXX/318/13 

RADY GMINY MRĄGOWO 

z dnia 29 października 2013 r. 

w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich i ich wyposażenia, z placów 

zabaw oraz boisk sportowych usytuowanych na terenie Gminy Mrągowo. 

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) Rada Gminy Mrągowo uchwala, co następuje:  

§ 1. Uchwala się:  

1. Regulamin korzystania z placów zabaw znajdujących się na terenie Gminy Mrągowo stanowiący 

Załącznik Nr 1 do uchwały.  

2. Regulamin korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Mrągowo stanowiący Załącznik Nr 2 do 

uchwały.  

3. Regulamin korzystania z boisk sportowych usytuowanych na terenie Gminy Mrągowo stanowiący 

Załącznik Nr 3 do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mrągowo.  

§ 3. Regulaminy obowiązują we wszystkich świetlicach wiejskich, na wszystkich placach zabaw oraz na 

wszystkich boiskach sportowych znajdujących się na terenie Gminy Mrągowo.  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego.  

  

 Przewodniczący Rady Gminy 

Sławomir Olender 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 8 listopada 2013 r.

Poz. 3057



Załącznik Nr 1  

do Uchwały Nr XXX/318/13  

Rady Gminy Mrągowo  

z dnia 29 października 2013 r.  

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLACÓW ZABAW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ 

NA TERENIE GMINY MRĄGOWO 

 

1. Urządzenia zabawowe przeznaczone są dla dzieci w wieku od 4 do 15 lat.  

2. Dzieci w wieku poniżej 8 lat muszą na placu zabaw bawić się pod opieką dorosłych.  

3. Zabrania się wchodzenia na górne elementy konstrukcyjne urządzeń zabawowych.  

4. Zabrania się wprowadzania psów.  

5. Zabrania się dewastowania urządzeń zabawowych.  

6. Zabrania się śmiecenia oraz spożywania alkoholu.  

7. Wszelkie uszkodzenia urządzeń należy zgłaszać zarządcy:  

Urząd Gminy Mrągowo 

Tel. 89 741 29 24 wew. 205 

 

 

 

 

Załącznik Nr 2  

do Uchwały Nr XXX/318/13  

Rady Gminy Mrągowo  

z dnia 29 października 2013 r.  

 

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ŚWIETLIC WIEJSKICH NA TERENIE GMINY MRĄGOWO 

 

§ 1. 1. Świetlice wiejskie stanowią własność Gminy Mrągowo i są częścią składową mienia komunalnego 

gminy.  

2. Nadzór nad mieniem i działalnością świetlic wiejskich sprawuje Wójt Gminy Mrągowo na podstawie 

przepisów ustawy o samorządzie gminnym i innych przepisów szczególnych.  

3. Korzystanie ze świetlic wiejskich możliwe jest po zapoznaniu się z zapisami niniejszego regulaminu. 

§ 2. Działalność świetlic wiejskich ma na celu integrację środowiska lokalnego, inicjowanie aktywności 

mieszkańców działających na rzecz wsi oraz prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej i sportowej. 

Świetlice wiejskie są miejscem spotkań integrujących środowisko.  

§ 3. Gospodarzem - opiekunem świetlicy wiejskiej jest osoba działająca na podstawie pełnomocnictwa 

Wójta Gminy Mrągowo. Dopuszcza się pełnienie funkcji gospodarza przez Sołtysa.  

§ 4. 1. Ze świetlic mogą korzystać nieodpłatnie:  

1) dzieci, młodzież i dorośli w ramach prowadzonych zajęć, bądź spędzania czasu wolnego,  

2) zebranie wiejskie i sołtys wsi,  

3) członkowie klubów sportowych w ramach prowadzonych imprez i wydarzeń sportowych,  

4) członkowie kół gospodyń wiejskich w ramach działalności kół,  

5) mieszkańcy w ramach zorganizowanych inicjatyw lokalnych: imprezy sportowe, kulturalne itp.,  

6) członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej w ramach działalności OSP,  

7) członkowie lokalnie działających organizacji pozarządowych w ramach działalności statutowych. 
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2. W pozostałym zakresie osoby i organizacje mogą korzystać ze świetlic na zasadach odpłatności 

pokrywającej koszty utrzymania świetlic, za zgodą Wójta Gminy Mrągowo. 

§ 5. 1. Uczestnik zajęć świetlicy zobowiązany jest do:  

1) przestrzegania poleceń i wskazówek porządkowych opiekuna świetlicy oraz kulturalnego zachowania 

wobec innych uczestników,  

2) dbania o mienie stanowiące wyposażenie świetlicy (np. meble, zabawki, sprzęt sportowy) - nie może być 

ono niszczone, przywłaszczane przez użytkowników ani wynoszone poza teren świetlicy,  

3) korzystanie z mienia może odbywać się jedynie, za zgodą opiekuna,  

4) dbania o czysty i estetyczny wygląd pomieszczeń,  

5) przestrzegania przepisów porządku publicznego, BHP, ppoż. oraz dbania o stan sanitarny świetlicy. 

2. Bezpośrednio po zakończeniu przedsięwzięć realizowanych w świetlicy wiejskiej korzystający ze 

świetlicy zobowiązani są do uprzątnięcia wcześniej użytkowanych pomieszczeń oraz terenu przynależnego do 

świetlicy. 

§ 6. 1. W świetlicach wiejskich oraz na terenach przynależnych do świetlic obowiązują wynikające z 

niniejszego regulaminu oraz przepisów odrębnych, zakazy:  

1) wnoszenia szkodliwych substancji chemicznych oraz materiałów, broni i innych przedmiotów 

niebezpiecznych dla zdrowia i życia korzystających,  

2) zakłócania porządku,  

3) korzystania ze świetlic wiejskich w sposób niezgodny z przeznaczeniem lub stwarzającym zagrożenie dla 

osób korzystających ze świetlic,  

4) palenia papierosów i innych artykułów tytoniowych oraz używania środków odurzających,  

5) nieobyczajnego zachowania i używania wulgarnego słownictwa,  

6) niszczenia mienia świetlic. 

§ 7. 1. Wnioski dotyczące merytorycznego zakresu działania świetlic wiejskich należy składać do Urzędu 

Gminy Mrągowo pok. Nr 6 (sekretariat).  

2. Skargi dotyczące funkcjonowania świetlic wiejskich należy składać do Wójta Gminy Mrągowo. 

 

 

 

Załącznik Nr 3 

do Uchwały Nr XXX/318/13  

Rady Gminy Mrągowo  

z dnia 29 października 2013 r.  

 

Regulamin korzystania z boisk sportowych usytuowanych na terenie Gminy Mrągowo 

 

1. Regulamin obowiązuje na obszarze boisk sportowych usytuowanych na terenie Gminy Mrągowo.  

2. Boiska są obiektami sportowymi, służącymi rozwojowi sportu i rekreacji mieszkańców.  

3. Administratorem boisk jest GMINA MRĄGOWO, ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo.  

4. Osoby korzystające z boisk zobowiązane są do zapoznania się z niniejszym regulaminem i przestrzegania 

ustalonych zasad.  

5. Z boisk można korzystać przez cały tydzień od godz. 8.00 do zmierzchu z zastrzeżeniem, że:  

a) w godzinach od 8.00 do 15.00 w dni nauki szkolnej w pierwszej kolejności z boiska korzystają uczniowie 

gminnych szkół w ramach lekcji wychowania fizycznego i zajęć pozalekcyjnych lub na przerwach,  

b) w pozostałych godzinach i dniach wolnych od zajęć z boisk mogą korzystać wszyscy chętni,  
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c) korzystanie z boisk jest bezpłatne,  

d) klucz do bramy boiska znajduje się u sołtysa. 

6. Zajęcia sportowe odbywające się w terminach określonych w lit.a nadzoruje i prowadzi właściwy dla 

danej grupy nauczyciel wychowania fizycznego lub nauczyciel dyżurujący na przewie.  

7. Każda osoba korzystająca z boisk zobowiązana jest dbać o utrzymanie należytego porządku i estetyki na 

terenie całego obiektu oraz utrzymywać w należytym stanie sprzęt sportowy stanowiący wyposażenie boiska.  

8. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego obuwia sportowego dostosowanego do 

rodzaju nawierzchni.  

9. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem 

zabrania się: 

a) używania butów z korkami lub kolcami,  

b) wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk np.: rower, motorower, 

deskorolka, rolki, quady itp.,  

c) niszczenia urządzeń sportowych i płyt boiska, samowolnego przemieszczania urządzeń stanowiących 

wyposażenie boisk sportowych,  

d) wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów na teren obiektu,  

e) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe,  

f) palenia tytoniu, spożywania alkoholu i zażywania środków odurzających,  

g) zaśmiecania terenu boiska i rozniecania ognia,  

h) brudzenia nawierzchni błotem, gumą do żucia itp.,  

i) przeszkadzania w zajęciach lekcyjnych, treningach, zawodach, igrzyskach poprzez nieodpowiednie 

zachowanie,  

j) zakłócania porządku,  

k) wprowadzania zwierząt,  

l) przebywania i korzystania z obiektów poza godzinami otwarcia, 

10. Korzystanie z boisk sportowych jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.  

11. Każdy użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia sołtysa lub Urząd Gminy 

Mrągowo o zauważonych uszkodzeniach urządzeń w trosce o zdrowie własne i pozostałych użytkowników.  

12. Zastrzega się prawo czasowego wyłączenia obiektu z użytkowania z uwagi na organizowane imprezy 

lub prace konserwatorskie.  

13. Udostępniający nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania z boiska oraz 

za pozostawione rzeczy osobiste.  

14. Użytkownicy korzystają z boiska na własną odpowiedzialność, odpowiadają materialnie za wyrządzone 

szkody.  

15. Uwagi dotyczące funkcjonowania boiska należy zgłaszać do administratora od poniedziałku do piątku 

w godzinach od 8.00 do 15.00, tel. kontaktowy do Urzędu Gminy Mrągowo: 89-741-29-24.  

TELEFONY ALARMOWE: 

 POGOTOWIE RATUNKOWE - 999  

 STRAŻ POŻARNA - 998  

 POLICJA - 997 

TEL. KOM. - 112 
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