
 

 

UCHWAŁA NR XXVI/389/16 

RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH 

z dnia 29 sierpnia 2016 r. 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad i trybu korzystania ze świetlic wiejskich stanowiących 

własność Gminy Oborniki 

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 o gospodarce komunalnej (Dz.U. 2016, poz. 

573), art. 40 ust.2 pkt 4 oraz art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2016, 

poz. 446) uchwala się, co następuje: 

§ 1.  W Uchwale nr XXIII/361/16 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie zasad 

i trybu korzystania ze świetlic wiejskich stanowiących własność Gminy Oborniki wprowadza się nastepujące 

zmiany: 

1)  Uchyla się § 1 pkt 5. 

2)  § 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

6) " Korzystać ze świetlicy mogą osoby fizyczne, osoby prawne i organizacje społeczne nie wymienione 

w pkt 9." 

3)  W  § 1 po pkt 10 dodaje się pkt 10 a w brzmieniu: 

10a) "Korzystający ze świetlicy, o których mowa w § 1 pkt 6 zobowiązani są do poniesienia kosztów z tytułu 

zużycia gazu, energii, wody, ścieków i nieczystości stałych określonych w zawartej umowie najmu". 

4)  Uchyla się: 

a)  § 1 pkt 11; 

b)  § 1 pkt 12; 

c)  § 1 pkt 13; 

d)  § 1 pkt 14. 

5)  § 1 pkt 19 otrzymuje brzmienie: 

19) "O pierwszeństwie w wynajmie lub użyczeniu świetlicy decyduje kolejność zgłoszeń organizatorów 

imprez." 

6)  § 1 pkt 20 otrzymuje brzmienie: 

20) "Świetlice udostępnia sołtys lub opiekun świetlicy, po okazaniu umowy najmu lub użyczenia." 

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Obornik. 
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§ 3.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego. 

  

 

Przewodniczący Rady 

Miejskiej 

(-) Paweł Drewicz 
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