ZARZĄDZENIE NR 84/2017
WÓJTA GMINY LUBACZÓW
z dnia 18 grudnia 2017 r.
w sprawie przekazania Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Lubaczowie gminnych placów
zabaw i siłowni plenerowych
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.
Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) Wójt Gminy Lubaczów zarządza co następuje:
§ 1. Przekazać Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Lubaczowie do zarządzania i administrowania:
1) gminne place zabaw zlokalizowane:
a) w Antonikach na działce 141/17;
b) w Bałajach na działce 446/1;
c) w Baszni Dolna przy ul. Wiejskiej, na działce 809;
d) w Budomierzu, na działce 291/1;
e) w Dąbkowie, na działce 203/4;
f) w Młodowie, ul. Św. Floriana, na działce 916/2;
g) w Młodowie, ul. Leśna, na działce 1340/62;
h) w Załużu, na działce 739/2.
2) siłownie plenerowe zlokalizowane:
a) w Antonikach na działce 141/17;
b) w Bałajach na działce 446/1;
c) w Karolówce na działce 1102.
§ 2. Mienie wskazane w § 1 zostanie przekazane na podstawie protokołów zdawczo odbiorczych, wraz ze szczegółowym opisem przekazywanego mienia, wykazem wyposażenia oraz
dokumentami niezbędnymi do prawidłowego wykonania obowiązków wskazanych w § 1.
§ 3. Za utrzymanie placów zabaw wskazanych w § 1, Gminny Ośrodek Kultury obciążać będzie
Gminę Lubaczów według poniesionych kosztów.
§ 4. 1. Do obowiązków Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaczowie, należą zadania określone
w § 2 pkt 1 Zarządzenia nr 19/2016 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 17 marca 2016 r. oraz
sprawdzanie:
1) stopnia dokręcenia śrub, stanu połączeń zaciskowych i śrubowych;
2) kompletności urządzeń, braku elementów konstrukcyjnych, uszkodzenia i nadmiernego zużycia
urządzeń, występowania ostrych krawędzi;
3) równości i czystości nawierzchni.
2. Ponadto, w zakresie zarządzania i administrowania do obowiązków zarządcy należy:
1) utrzymanie terenu w czystości;
2) utrzymanie wymaganego poziomu podłoży piaskowych na terenie placów zabaw;
3) utrzymanie, naprawa i konserwacja nawierzchni na terenie placów zabaw;
4) regularna wymiana piasku w piaskownicach znajdujących się na placach zabaw,
5) konserwacja urządzeń zabawowych;
6) realizowanie przeglądów gwarancyjnych.
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§ 5. Zadania określone w § 4 pkt 1 i 2 dotyczą również placów zabaw i siłowni plenerowych
przekazanych do Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaczowie na podstawie innych tytułów prawnych
w tym umów użyczenia.
§ 6. Wykonanie zarządzenia zleca się Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaczowie.
§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy Lubaczów
Wiesław Kapel
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