
ZARZĄDZENIE NR 38. 2019 

Wójta Gminy Giżycko 

z dnia 09 kwietnia  2019 r. 

w sprawie ustalenia Regulaminu organizowania wypoczynku dla dzieci i młodzieży  

oraz kwalifikowania do uczestnictwa przez Gminę Giżycko 

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  

(Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

Ustalam Regulamin organizowania wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz kwalifikowania  

do uczestnictwa przez Gminę Giżycko, stanowiący załącznik do zarządzenia.  

 

§ 2 

Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku  

głównego specjalisty ds. oświaty.  

 

§ 3 

Traci moc Zarządzenie Nr 7/09 Wójta Gminy Giżycko z dnia 16 marca  2009 roku  

w sprawie ustalenia „Regulaminu organizowania wypoczynku dla dzieci i młodzieży  

oraz kwalifikowania do uczestnictwa przez Gminę Giżycko”.  

 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

WÓJT  GMINY GIŻYCKO 

 

                                                                                                                     /-/  Marek Jasudowicz   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik  

do Zarządzenia Nr 38. 2019 

                                                                      Wójta Gminy Giżycko  

z dnia 09 kwietnia 2019 r. 

 

 

 

Regulamin organizowania wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz kwalifikowania 

 do uczestnictwa przez Gminę Giżycko 

 

 

 

§ 1 

1. Organizatorami wypoczynku dla dzieci i młodzieży finansowanego bądź dofinansowanego  

z budżetu Gminy Giżycko mogą być: 

1) szkoły i placówki; 

2) przedsiębiorcy wpisani do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców 

ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych, o którym mowa w art. 22 

ust. 2 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych 

usługach turystycznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2361 ze zm.); 

3) osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości 

prawnej, inne niż wymienione w pkt 1 i 2, organizujące wypoczynek w celu: 

a) niezarobkowym albo 

b) zarobkowym, jeżeli organizowany wypoczynek nie stanowi imprezy turystycznej, 

 o której mowa w art. 4 pkt 2 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach 

turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. 

2. Organizator wypoczynku wybierany jest zgodnie z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych. 

 

§ 2 

Organizator jest zobowiązany do przestrzegania przepisów wyznaczających zasady organizacji 

wypoczynku dzieci i młodzieży. 

 

§ 3 

Wypoczynek może być organizowany w formach wypoczynku wyjazdowego (np. kolonie, obozy, 

zimowiska, wycieczki) i w formach wypoczynku w miejscu zamieszkania (np. półkolonie). 

 

§ 4 

1. Wójt Gminy każdorazowo podejmuje decyzję o wielkości dofinansowania zorganizowanego 

wypoczynku. 

2. Z wypoczynku finansowanego bądź dofinansowanego z budżetu gminy Giżycko mogą skorzystać 

dzieci zameldowane na terenie gminy Giżycko. 

3. Rodzice bądź opiekunowie prawni dzieci, o których mowa w ust. 2, muszą być zameldowani  

na terenie gminy Giżycko, a ich adres zameldowania musi być wskazany jako adres podatnika  

w odpowiednim formularzu zeznania rocznego o wysokości osiągniętego dochodu za rok 

poprzedzający rok, w którym organizowany jest wypoczynek.  

 

§ 5 

1. Dzieci, o których mowa w § 4 ust. 2 Regulaminu, wywodzące się z rodzin dotkniętych problemem 

alkoholowym korzystają z wypoczynku nieodpłatnie. 

2. Koszty wypoczynku dzieci, o których mowa w ust. 1, pokrywa się z funduszy Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

3. Osobą odpowiedzialną za kwalifikacje dzieci na wypoczynek jest pełnomocnik Wójta do spraw 

rozwiązywania problemów alkoholowych. 

https://sip.lex.pl/#/document/18665975?unitId=art(22)ust(2)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18665975?unitId=art(22)ust(2)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18665975?unitId=art(4)pkt(2)&cm=DOCUMENT


 

 

§ 6 

Dzieci zamieszkujące na terenie gminy Giżycko nie wymienione w § 4 i § 5 Regulaminu, dzieci 

uczęszczające do szkół funkcjonujących na terenie Gminy Giżycko, dzieci pracowników Urzędu Gminy 

Giżycko oraz dzieci pracowników jednostek organizacyjnych Gminy Giżycko mogą uczestniczyć  

w wypoczynku za pełną odpłatnością. 

 

§ 7 

1. Kwalifikacji uczestników, określonych w §4 i §6 Regulaminu, dokonuje pracownik zatrudniony  

na stanowisku głównego specjalisty ds. oświaty.  

2. Nadzór merytoryczny nad prawidłowością kwalifikacji sprawuje Wójt Gminy. 

 

 

 

 

                       WÓJT  GMINY GIŻYCKO 

 

                                                                                                               /-/  Marek Jasudowicz   


