
 

 

UCHWAŁA Nr V/35/2019 

RADY GMINY SOŚNO 

z dnia 28 lutego 2019 r. 

w sprawie regulaminu korzystania z sal wiejskich 

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

gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm1).), uchwala się co następuje: 

§ 1. Uchwala się „Regulamin korzystania z sal wiejskich na terenie Gminy Sośno” w brzmieniu załącznika 

do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sośno. 

§ 3. Traci moc uchwała nr XIII/81/07 Rady Gminy Sośno z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie regulaminu 

użytkowania sal wiejskich będących własnością Gminy Sośno. 

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

Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

  

 Przewodnicząca 

Rady Gminy 

Krystyna Wąsik 

 

                                                      
1) Dz. U. z 2018 r., poz. 1000, 1349, 1432, 2500 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 6 marca 2019 r.

Poz. 1341



Załącznik do uchwały Nr V/35/2019 

Rady Gminy Sośno 

z dnia 28 lutego 2019 r. 

 

Regulamin 

korzystania z sal wiejskich na terenie gminy Sośno 

 

Rozdział 1. 

Przepisy ogólne 

§ 1. Niniejszy regulamin obowiązuje w budynkach będących własnością lub współwłasnością Gminy 

Sośno, w których wyznaczono pomieszczenia na sale wiejskie. 

§ 2.1. Sale wiejskie służą mieszkańcom gminy i są ogólnodostępne. 

2. Korzystanie z sal wiejskich ma na celu integrację środowiska lokalnego, inicjowanie aktywności 

mieszkańców działających na rzecz wsi, wspieranie inicjatyw lokalnych oraz prowadzenie działalności 

kulturalno-oświatowej i sportowo-rekreacyjnej. 

§ 3.1. Sale wiejskie wykorzystywane mogą być przy bezwzględnym przestrzeganiu przepisów 

bezpieczeństwa i porządku publicznego z poszanowaniem ogólnych norm współżycia sąsiedzkiego. 

2. W przypadku, gdy w budynku oprócz sali wiejskiej znajdują się lokale mieszkalne, obowiązuje 

zachowanie ciszy nocnej (od godz. 22ºº do godz. 6ºº). 

3. Norma określona w ust. 2 nie dotyczy organizacji wesel oraz innych uroczystości związanych 

z wynajęciem sali wiejskiej. 

Rozdział 2. 

Udostępnianie sal wiejskich 

§ 4. Sale wiejskie są nieodpłatnie udostępniane na cele gminne, takie jak zebrania wiejskie i inne spotkania 

organizowane przez Gminę Sośno, spotkania organizowane przez sołtysów, szkoły, organizacje społeczne 

działające w środowisku wiejskim oraz imprezy okolicznościowe i inne przedsięwzięcia skierowane do ogółu 

mieszkańców. 

§ 5. 1. Sale wiejskie mogą być wynajmowane podmiotom trzecim (osobom fizycznym, osobom prawnym 

i innym podmiotom), w szczególności w celu organizowania uroczystości rodzinnych takich jak: wesela, 

urodziny, komunie, chrzciny, szkolenia itp. 

2. Wynajęcie sali wiejskiej odbywa się na podstawie zawieranej umowy cywilnej. 

§ 6. 1. Sala wiejska może być udostępniona nieodpłatnie lub wynajęta wyłącznie osobom pełnoletnim. 

2. Dzieci lub młodzież mogą korzystać z sali wiejskiej w obecności opiekuna lub osoby przez niego 

upoważnionej. 

§ 7. 1. Sołtys zobowiązany jest na piśmie poinformować Wójta, z dwutygodniowym wyprzedzeniem, 

o planowanym organizowaniu imprezy wiejskiej (zabawa, dyskoteka dla młodzieży itp.). 

2. Informacja o planowanej imprezie zawierać powinna określenie rodzaju imprezy (uroczystości), 

wskazanie jej organizatora, osoby odpowiedzialnej za porządek oraz czas jej rozpoczęcia i zakończenia. Wzór 

informacji określa załącznik nr 1 do Regulaminu. 

3. W przypadkach, o których mowa w § 3 ust. 2, obok obowiązków, wymienionych w § 7, sołtys 

zobowiązany jest do pisemnego poinformowania lokatorów o zaplanowanej imprezie. Wzór tej informacji 

określa załącznik nr 2 do Regulaminu. 

§ 8. 1. Na wniosek Sołtysa prywatne imprezy odbywać się mogą w sali wiejskiej na zasadzie wynajęcia 

lokalu, na podstawie zawieranej umowy cywilnej, przy wcześniejszym uzgodnieniu terminu imprezy 

z sołtysem. Postanowienia § 7 ust. 2 niniejszego Regulaminu stosuje się odpowiednio. 

2. Umowę, o której mowa w ust. 1, zawiera w imieniu Gminy Sośno Wójt, natomiast sołtys otrzymuje do 

wiadomości kopię zawartej umowy. 

§ 9. Dochody uzyskiwane z wynajmowania sal wiejskich, mogą zwiększyć środki funduszu sołeckiego. 
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Rozdział 3. 

Przepisy końcowe 

§ 10. Wójt Gminy Sośno, w porozumieniu z samorządami wiejskimi, określi wysokość odpłatności za 

udostępnienie sal wiejskich oraz obowiązki sołtysów związane z wynajmem tych sal. 

§ 11. Zmiany niniejszego regulaminu wprowadza się w trybie jego uchwalania. 
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Załącznik Nr 1  

do Regulaminu korzystania z sal wiejskich 

na terenie gminy Sośno 

Informacja – wniosek 

…........................ dnia …............. 

Samorząd Wiejski 

…......................... 

Informuje się, że w Sali wiejskiej w …................................ w dniu/dniach …................................... 

w godz. od ….............. do….............. …............................................................................................ 

(organizator) 

planuje zorganizowanie imprezy (uroczystości) o charakterze …...................................................... 

Odpowiedzialnym za porządek w trakcie trwania imprezy będzie …................................................ 

….................................................................................. nr tel. ……….............……………………...  

(imię, nazwisko) 

Nie stwierdzono przeszkód w wynajęciu Sali wiejskiej w wyżej wymienionym terminie. 

…..................................................... 

(podpis sołtysa)
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Załącznik Nr 2  

do Regulaminu korzystania z sal wiejskich 

na terenie gminy Sośno 

Powiadomienie lokatorów 

............................ dnia ......................... 

Samorząd Wiejski 

.............................................. 

Informuje się, że w dniu ............................ w godz. od ……... do ….... w sali wiejskiej 

w ………………........................................................................... planowane jest zorganizowanie imprezy: 

.................................................................., co może powodować czasowe niedogodności (np. hałas, oświetlenie, 

zaśmiecenie), za co z góry przepraszam w imieniu organizatora tj ………………………………..............……... 

Sołtys 

.......................................... 

Przyjmuję do wiadomości: 

...................................... 

..................................... 

..................................... 

(podpisy lokatorów) 
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