
UCHWAŁA NR 262/XXX/2016
RADY GMINY CZERWONAK

z dnia 8 grudnia 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej 
oraz nadania regulaminów dla gminnych obiektów użyteczności publicznej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i 1579) oraz art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 26 października 1982 roku 
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487) uchwala się, 
co następuje:

§ 1. 1. W uchwale nr 235/XXVI/2016 Rady Gminy Czerwonak z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zasad 
i trybu korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej oraz nadania regulaminów dla gminnych 
obiektów użyteczności publicznej (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego poz. 6152) wprowadza się następujące 
zmiany:

1) w § 5 w ust. 3 w pkt 16 kropkę zastępuje się średnikiem i po pkt 16 dodaje się pkt 17-20 w brzmieniu:

„17) załącznik nr 17- Regulamin budynku - Gminny Ośrodek Kultury „Sokół”;

18) załącznik nr 18 - Regulamin budynku - Klub „Iskra”;

19) załącznik nr 19 - Regulamin budynku - Klub „Jutrzenka”;

20) załącznik nr 20 - Regulamin budynku - Klub „Kogucik”.”;

2) po załączniku nr 16 dodaje się załącznik nr 17 w brzmieniu jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

3) po załączniku nr 17 dodaje się załącznik nr 18 w brzmieniu jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

4) po załączniku nr 18 dodaje się załącznik nr 19 w brzmieniu jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;

5) po załączniku nr 19 dodaje się załącznik nr 20 w brzmieniu jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czerwonak.

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

Id: 5430D30A-F977-4160-9DD6-40F5499C1DB2. Uchwalony Strona 1



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 262/XXX/2016

Rady Gminy Czerwonak

z dnia 8 grudnia 2016 r.

Regulamin budynku - Gminny Ośrodek Kultury „Sokół”

1. Budynek Gminnego Ośrodka Kultury „Sokół”, ul. Gdyńska 47, 62-004 Czerwonak oraz teren przyległy 
jest własnością Gminy Czerwonak.

2. Administratorem budynku jest Gminny Ośrodek Kultury „Sokół”, zwany dalej Administratorem.

3. Budynek czynny jest zgodnie z  harmonogramem  działań administratora  oraz w czasie niezbędnym  do 
organizacji imprez własnych , współorganizowanych i zleconych.

4. Każda osoba wchodząca na teren budynku ma obowiązek zapoznania się i stosowania niniejszego 
Regulaminu.

5. Regulamin obiektu budynku podany jest do wiadomości publicznej wewnątrz budynku oraz na stronie 
internetowej GOK „Sokół”.

6. Osoby przebywające w budynku mogą korzystać bezpłatnie z pomieszczeń ogólnodostępnych.

7. Budynek może być wynajmowany komercyjnie na imprezy prywatne zamknięte na podstawie 
zawieranych umów z Administratorem.

8. Na terenie budynku Gminnego Ośrodka Kultury „Sokół” zabrania się:

a) palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych, stosowania środków odurzających,  zakłócania 
porządku i spokoju,

b) wchodzenia do pomieszczeń, które nie są ogólnodostępne,

c) rzucania przedmiotami,

d) używania wulgarnego lub obraźliwego słownictwa oraz  obrażania innych osób,
używania fajerwerków lub petard,

e) sprzedawania towarów bez zezwolenia, rozdawania druków, ulotek lub przeprowadzania zbiórek bez 
uprzedniej zgody Administratora,

f) pisania na ścianach budynku, urządzeniach lub ich malowania i oklejania,
zaśmiecania terenu,

g) zasłaniania twarzy lub innego maskowania się w celu uniemożliwienia identyfikacji,
wywieszania flag, transparentów, reklam bez zgody Administratora,

h) wprowadzania zwierząt bez uprzedniej zgody Administratora.

9. Na teren budynku nie wolno wnosić:

a) napojów alkoholowych, środków odurzających,

b) przedmiotów niebezpiecznych,

c) broni wszelkiego rodzaju i amunicji,

d) pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących,

e) fajerwerków, petard i innych przedmiotów pirotechnicznych.

10. Osoby posiadające produkty zabronione, o których mowa w pkt. 9, nie mają prawa przebywania na 
terenie budynku Gminnego Ośrodka Kultury „Sokół”.

11. Wejście na sale warsztatowe podczas trwania zajęć możliwe jest tylko dla uczestników zajęć bądź ich 
opiekunów.
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12. W stosunku do osób nieprzestrzegających regulaminu pracownicy GOK „Sokół” będą stosować 
następujące środki:

1) wezwanie do zachowania porządku i zasad bezpieczeństwa,

2) nakaz natychmiastowego opuszczenia obiektu,

3) zawiadomienie Policji, Straży Gminnej lub ochrony.

13. Osoby, które doprowadzą do zniszczenia sprzętu, wyposażenia lub innego mienia GOK „Sokół”, 
ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.

14. Korzystający z obiektu GOK „Sokół” zobowiązani są do podporządkowania się poleceniom osób 
prowadzących zajęcia oraz pracowników odpowiedzialnych za prawidłowe funkcjonowanie Ośrodka.

15. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe pozostawione na terenie 
obiektu.

16. Osoby przebywające na terenie GOK „Sokół” podlegają powszechnie obowiązującym przepisom prawa 
oraz niniejszego regulaminu.
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 262/XXX/2016

Rady Gminy Czerwonak

z dnia 8 grudnia 2016 r.

Regulamin budynku - Klub „Iskra”

1. Budynek Klubu „Iskra”, Promnice ul. Północna 58, 62-005 Owińska oraz teren przyległy jest własnością 
Gminy Czerwonak.

2. Administratorem budynku jest Gminny Ośrodek Kultury „Sokół” z siedzibą w Czerwonaku, 
ul. Gdyńska 47, zwany dalej Administratorem.

3. Budynek czynny jest zgodnie z  harmonogramem  działań administratora  oraz w czasie niezbędnym  do 
organizacji imprez własnych , współorganizowanych i zleconych.

4. Każda osoba wchodząca na teren budynku ma obowiązek zapoznania się i stosowania niniejszego 
Regulaminu.

5. Regulamin obiektu budynku podany jest do wiadomości publicznej wewnątrz budynku oraz na stronie 
internetowej GOK „Sokół”.

6. Osoby przebywające w budynku mogą korzystać bezpłatnie z pomieszczeń ogólnodostępnych.

7. Budynek może być wynajmowany komercyjnie na imprezy prywatne zamknięte na podstawie 
zawieranych umów z Administratorem.

8. Na terenie budynku Klubu „Iskra” zabrania się:

a) palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych, stosowania środków odurzających, zakłócania porządku 
i spokoju,

b) wchodzenia do pomieszczeń, które nie są ogólnodostępne,

c) rzucania przedmiotami,

d) używania wulgarnego lub obraźliwego słownictwa oraz  obrażania innych osób,
używania fajerwerków lub petard,

e) sprzedawania towarów bez zezwolenia, rozdawania druków, ulotek lub przeprowadzania zbiórek bez 
uprzedniej zgody Administratora,

f) pisania na ścianach budynku, urządzeniach lub ich malowania i oklejania,
zaśmiecania terenu,

g) zasłaniania twarzy lub innego maskowania się w celu uniemożliwienia identyfikacji,
wywieszania flag, transparentów, reklam bez zgody Administratora,

h) wprowadzania zwierząt bez uprzedniej zgody Administratora.

9. Na teren budynku nie wolno wnosić:

a) napojów alkoholowych, środków odurzających,

b) przedmiotów niebezpiecznych,

c) broni wszelkiego rodzaju i amunicji,

d) pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących,

e) fajerwerków, petard i innych przedmiotów pirotechnicznych.

10. Osoby posiadające produkty zabronione, o których mowa w pkt 9, nie mają prawa przebywania na 
terenie budynku Klubu „Iskra”.

11. Wejście na sale warsztatowe podczas trwania zajęć możliwe jest tylko dla uczestników zajęć bądź ich 
opiekunów.
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12. W stosunku do osób nieprzestrzegających regulaminu pracownicy GOK „Sokół” będą stosować 
następujące środki:

1) wezwanie do zachowania porządku i zasad bezpieczeństwa,

2) nakaz natychmiastowego opuszczenia obiektu,

3) zawiadomienie Policji, Straży Gminnej lub ochrony.

13. Osoby, które doprowadzą do zniszczenia sprzętu, wyposażenia lub innego mienia Klubu „Iskra”, 
ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.

14. Korzystający z obiektu Klubu „Iskra” zobowiązani są do podporządkowania się poleceniom osób 
prowadzących zajęcia oraz pracowników odpowiedzialnych za prawidłowe funkcjonowanie Ośrodka.

15. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe pozostawione na terenie 
obiektu.

16. Osoby przebywające na terenie Klubu „Iskra” podlegają powszechnie obowiązującym przepisom prawa 
oraz niniejszego regulaminu.
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 262/XXX/2016

Rady Gminy Czerwonak

z dnia 8 grudnia 2016 r.

Regulamin budynku - Klub „Jutrzenka”

1. Budynek Klubu „Jutrzenka”, ul. Nowe Osiedle 2, 62-004 Kicin oraz teren przyległy jest własnością 
Gminy Czerwonak.

2. Administratorem budynku jest Gminny Ośrodek Kultury „Sokół” z siedzibą w Czerwonaku, 
ul. Gdyńska 47, zwany dalej Administratorem.

3. Budynek czynny jest zgodnie z  harmonogramem  działań administratora  oraz w czasie niezbędnym  do 
organizacji imprez własnych , współorganizowanych i zleconych.

4. Każda osoba wchodząca na teren budynku ma obowiązek zapoznania się i stosowania niniejszego 
Regulaminu.

5. Regulamin obiektu budynku podany jest do wiadomości publicznej wewnątrz budynku oraz na stronie 
internetowej GOK „Sokół”.

6. Osoby przebywające w budynku mogą korzystać bezpłatnie z pomieszczeń ogólnodostępnych.

7. Budynek może być wynajmowany komercyjnie na imprezy prywatne zamknięte na podstawie 
zawieranych umów z Administratorem.

8. Na terenie budynku Klubu „Jutrzenka” zabrania się:

a) palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych, stosowania środków odurzających, zakłócania porządku 
i spokoju,

b) wchodzenia do pomieszczeń, które nie są ogólnodostępne,

c) rzucania przedmiotami,

d) używania wulgarnego lub obraźliwego słownictwa oraz  obrażania innych osób,
używania fajerwerków lub petard,

e) sprzedawania towarów bez zezwolenia, rozdawania druków, ulotek lub przeprowadzania zbiórek bez 
uprzedniej zgody Administratora,

f) pisania na ścianach budynku, urządzeniach lub ich malowania i oklejania,
zaśmiecania terenu,

g) zasłaniania twarzy lub innego maskowania się w celu uniemożliwienia identyfikacji,
wywieszania flag, transparentów, reklam bez zgody Administratora,

h) wprowadzania zwierząt bez uprzedniej zgody Administratora.

9. Na teren budynku nie wolno wnosić:

a) napojów alkoholowych, środków odurzających,

b) przedmiotów niebezpiecznych,

c) broni wszelkiego rodzaju i amunicji,

d) pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących,

e) fajerwerków, petard i innych przedmiotów pirotechnicznych.

10. Osoby posiadające produkty zabronione, o których mowa w pkt 9, nie mają prawa przebywania na 
terenie budynku Klubu „Jutrzenka”.

11. Wejście na sale warsztatowe podczas trwania zajęć możliwe jest tylko dla uczestników zajęć bądź ich 
opiekunów.

Id: 5430D30A-F977-4160-9DD6-40F5499C1DB2. Uchwalony Strona 1



12. W stosunku do osób nieprzestrzegających regulaminu pracownicy GOK „Sokół” będą stosować 
następujące środki:

1) wezwanie do zachowania porządku i zasad bezpieczeństwa,

2) nakaz natychmiastowego opuszczenia obiektu,

3) zawiadomienie Policji, Straży Gminnej lub ochrony.

13. Osoby, które doprowadzą do zniszczenia sprzętu, wyposażenia lub innego mienia Klubu „Jutrzenka”, 
ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.

14. Korzystający z obiektu Klubu „Jutrzenka” zobowiązani są do podporządkowania się poleceniom osób 
prowadzących zajęcia oraz pracowników odpowiedzialnych za prawidłowe funkcjonowanie Ośrodka.

15. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe pozostawione na terenie 
obiektu.

16. Osoby przebywające na terenie Klubu „Jutrzenka” podlegają powszechnie obowiązującym przepisom 
prawa oraz niniejszego regulaminu.
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Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 262/XXX/2016

Rady Gminy Czerwonak

z dnia 8 grudnia 2016 r.

Regulamin budynku - Klub „Kogucik”

1. Budynek Klubu „Kogucik”, Potasze ul. Lipowa 1, 62-005 Owińska oraz teren przyległy jest własnością 
Gminy Czerwonak.

2. Administratorem budynku jest Gminny Ośrodek Kultury „Sokół” z siedzibą w Czerwonaku, 
ul. Gdyńska 47, zwany dalej Administratorem.

3. Budynek czynny jest zgodnie z  harmonogramem  działań administratora  oraz w czasie niezbędnym  do 
organizacji imprez własnych , współorganizowanych i zleconych.

4. Każda osoba wchodząca na teren budynku ma obowiązek zapoznania się i stosowania niniejszego 
Regulaminu.

5. Regulamin obiektu budynku podany jest do wiadomości publicznej wewnątrz budynku oraz na stronie 
internetowej GOK „Sokół”.

6. Osoby przebywające w budynku mogą korzystać bezpłatnie z pomieszczeń ogólnodostępnych.

7. Budynek może być wynajmowany komercyjnie na imprezy prywatne zamknięte na podstawie 
zawieranych umów z Administratorem.

8. Na terenie budynku Klubu „Kogucik” zabrania się:

a) palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych, stosowania środków odurzających, zakłócania porządku 
i spokoju,

b) wchodzenia do pomieszczeń, które nie są ogólnodostępne,

c) rzucania przedmiotami,

d) używania wulgarnego lub obraźliwego słownictwa oraz  obrażania innych osób,
używania fajerwerków lub petard,

e) sprzedawania towarów bez zezwolenia, rozdawania druków, ulotek lub przeprowadzania zbiórek bez 
uprzedniej zgody Administratora,

f) pisania na ścianach budynku, urządzeniach lub ich malowania i oklejania,
zaśmiecania terenu,

g) zasłaniania twarzy lub innego maskowania się w celu uniemożliwienia identyfikacji,
wywieszania flag, transparentów, reklam bez zgody Administratora,

h) wprowadzania zwierząt bez uprzedniej zgody Administratora.

9. Na teren budynku nie wolno wnosić:

a) napojów alkoholowych, środków odurzających,

b) przedmiotów niebezpiecznych,

c) broni wszelkiego rodzaju i amunicji,

d) pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących,

e) fajerwerków, petard i innych przedmiotów pirotechnicznych.

10. Osoby posiadające produkty zabronione, o których mowa w pkt 9, nie mają prawa przebywania na 
terenie budynku Klubu „Kogucik”.

11. Wejście na sale warsztatowe podczas trwania zajęć możliwe jest tylko dla uczestników zajęć bądź ich 
opiekunów.
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12. W stosunku do osób nieprzestrzegających regulaminu pracownicy GOK „Sokół” będą stosować 
następujące środki:

1) wezwanie do zachowania porządku i zasad bezpieczeństwa,

2) nakaz natychmiastowego opuszczenia obiektu,

3) zawiadomienie Policji, Straży Gminnej lub ochrony.

13. Osoby, które doprowadzą do zniszczenia sprzętu, wyposażenia lub innego mienia Klubu „Kogucik”, 
ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.

14. Korzystający z obiektu Klubu „Kogucik” zobowiązani są do podporządkowania się poleceniom osób 
prowadzących zajęcia oraz pracowników odpowiedzialnych za prawidłowe funkcjonowanie Ośrodka.

15. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe pozostawione na terenie 
obiektu.

16. Osoby przebywające na terenie Klubu „Kogucik” podlegają powszechnie obowiązującym przepisom 
prawa oraz niniejszego regulaminu.
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Uzasadnienie

uchwały Rady Gminy Czerwonak

zmieniającej uchwałę w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów użyteczności
publicznej oraz nadania regulaminów dla gminnych obiektów użyteczności publicznej

Ze względu na konieczność uzupełnienia uchwały w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych
obiektów użyteczności publicznej oraz nadania regulaminów dla gminnych obiektów użyteczności
publicznej o regulaminy budynków, których administratorem jest Gminny Ośrodek Kultury "Sokół"
w Czerwonaku, wnioskuje się o podjęcie uchwały zmieniającej przedmiotową uchwałę.
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