UCHWAŁA NR XXVIII/226/98
RADY MIEJSKIEJ W DOBRZANACH
z dnia 28 kwietnia 1998 r.
w sprawie utworzenia wietlicy rodowiskowej w Dobrzanach oraz
nadania jej statutu.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz dzie
terytorialnym /Dz.U. z 1996 r. Nr 13 poz. 74, Nr 58 poz. 261, Nr 106 poz. 496, Nr 132 poz.
622 i z 1997 r. Nr 9 poz. 43, Nr 106 poz. 679, Nr 107 poz. 686, Nr 123 poz. 775/ oraz art. 9
ust. 1 i art. 11 Ustawy z dnia 25 pa dziernika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu
działalno ci kulturalnej /Dz.U. z 1997 r. Nr 110 poz. 721/ RADA MIEJSKA W DOBRZANACH
uchwala

co nast puje:

§1
Tworzy si

wietlic

rodowiskow w Dobrzanach zwan dalej " wietlic ".
§2

wietlica jest placówk upowszechniania kultury i sztuki działaj c w formie zakładu
bud etowego gminy Dobrzany.
§3
Siedzib

wietlicy jest Remiza OSP w Dobrzanach przy ul. wierczewskiego Nr 49.
§4

wietlica działa na podstawie Statutu stanowi cego zał cznik do niniejszej uchwały.
§5
Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.

PRZEWODNICZ CY
Rady Miejskiej
Piotr Biega ski

UCHWAŁA NR IX/86/99 RADY
MIEJSKIEJ W DOBRZANACH
z dnia 14 grudnia 1999 r.
zmieniaj ca Uchwal Nr XXVIII/226/98 Rady Miejskiej w
Dobrzanach z dnia 28 kwietnia 1998 r. w sprawie utworzenia
wietlicy rodowiskowej w Dobrzanach oraz nadania jej statutu.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.9 lit. h oraz art.40 ust.2 pkt.2 Ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz dzie gminnym (Dz.U. z 1996r. Nr 13, poz.74, Dz.U.Nr 58, poz.261,
DZ.U. Nr 106, poz.496, Nr 132, poz.622; z 1997r. Nr 9, poz.43, Nr 106, poz.679, Nr
107.poz.686, Nr 113, poz.734iNrl23,poz.775;z 1998 Nr 155, poz. 1014 oraz Nr
162.poz.1126) oraz art. 9 ust. 1 i art. 11 Ustawy z dnia 25 pa dziernika 1991 r. o
organizowaniu i prowadzeniu działalno ci kulturalnej (Dz.U. z 1997 r. Nr 110
poz.721) Rada Miejska w Dobrzanach uchwala co nast puje:
§1

Zmienia si brzmienie § 2 Uchwały Nr XXVIII/226798 Rady Miejskiej
w Dobrzanach z dnia 28 kwietnia 1998r. w sprawie utworzenia
wietlicy rodowiskowej w Dobrzanach oraz nadania jej statutu w
sposób nast puj cy:
„ wietlica jest placówk upowszechniania kultury i sztuki działaj c
w formie jednostki bud etowej gminy Dobrzany."
§2

Uchwała wchodzi w ycie z dniem
ogłoszenia.

W I E T L I C Y

S T A T U T
R O D O W I S K O W E J

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

§ 1.
wietlica rodowiskowa w Dobrzanach z siedzib w budynku Remizy OSP Dobrzany
przy ul. wierczewskiego zwana dalej „ wietlic " działa na podstawie Uchwały Rady
Miejskiej w Dobrzanach Nr XXVIII/226/98 z dnia 28 kwietnia 1998 roku w sprawie
utworzenia wietlicy rodowiskowej w Dobrzanach oraz nadania jej statutu.

§ 2.
Szczegółowy zakres działania wietlicy okre la regulamin organizacyjny zatwierdzony
przez Zarz d Miasta i Gminy Dobrzany.
II. CEL I PRZEDMIOT DZIAŁANIA.
§ 3.
wietlica jest placówk upowszechniania kultury i sztuki.
§ 4.
wietlica prowadzi równie działalno

o charakterze profilaktycznym dla dzieci i

młodzie y z zaburzeniami zachowania, wychowuj cych si w niekorzystnych
warunkach.
§ 5.
Celem wietlicy jest upowszechnianie wiedzy, zaspakajanie potrzeb kulturalnych
społecze stwa oraz łagodzenie niedostatków wychowawczych w rodzinie i
eliminowanie zaburze zachowania.
§ 6.
wietlica zapewnia:
1. Opiek po zaj ciach szkolnych.
2. Udział w zaj ciach specjalistycznych.
3. Pomoc w rozwi zywaniu trudnych sytuacji yciowych.

III. ZARZ DZANIE I ORGANIZACJA.
§ 7.
wietlica nie posiada osobowo ci prawnej jest jednostk
organizacyjna gminy.
§ 8.
wietlic kieruje Kierownik wietlicy, którego powołuje i odwołuje Zarz d
Miasta i Gminy Dobrzany.
§9.
Do czasu powołania Kierownika wietlicy funkcj t pełni
Pełnomocnik Zarz du d/s rozwi zywania problemów alkoholowych.
§ 10.
Do podstawowych uprawnie i obowi zków Kierownika wietlicy
nale y:
1. Samodzielne podejmowanie decyzji zgodnie z pełnomocnictw
udzielonym przez Zarz d Miasta i Gminy.
2. Opracowanie i ponoszenie odpowiedzialno ci za realizacj
planów finansowo-rzeczowych placówki.
3. Przestrzeganie dyscypliny finansowej.
4. Ustalanie wewn trznej organizacji pracy w wietlicy
oraz okre lanie obowi zków, uprawnie i odpowiedzialno ci zatrudnionych
pracowników.
5. Wnioskowanie w sprawach zatrudniania i wynagradzania
pracowników.
6. Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków
pracy wietlicy.
§ 11.
wietlica organizuje zaj cia w kołach zainteresowa , grupach
wychowawczych oraz zespołach specjalistycznych.
§ 12.
wietlica w szczególno ci prowadzi:
1. Zaj cia otwarte dla dzieci i młodzie y.
2. Zaj cia w kołach zainteresowa .

3 3. Imprezy rodowiskowe( kulturalno-o wiatowe, rozrywkowe
i inne).
4. Punkt konsultacyjny dla osób zagro onych uzale nieniem
oraz członków ich rodzin.
5. Poradnictwo i zaj cia dla rodziców.
6. Upowszechnianie wiedzy o problemach uzale nie .
§ 12.
wietlica czynna jest w godzinach dostosowanych dla potrzeb z wyj tkiem
niedziel i wi t w czasie nie krótszym ni 20 godzin tygodniowo.
IV. GOSPODARKA FINANSOWA.
§ 13.
wietlica prowadzi gospodark finansow na zasadach obowi zuj cych zakłady
bud etowe.
§ 14.
Podstaw gospodarki finansowej wietlicy jest plan działalno ci zatwierdzony
przez Zarz d Miasta i Gminy.
POSTANOWIENIA KO COWE.
§ 15.
Zmiany w Statucie mog by dokonane w trybie okre lonym dla
jego nadania.

