
UCHWAŁA NR VI/92/19
RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU

z dnia 27 lutego 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Kluczbork do programu powszechnej nauki 
pływania "Umiem pływać"  w ramach zadania "Sport dla Wszystkich- "Upowszechnianie sportu dzieci 

i młodzieży" w roku 2019

Na podstawie art. 18 ust. 1 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2018 r. poz. 994 
z późn .zm.)  Rada Miejska w Kluczborku uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na przystąpienie Gminy Kluczbork do realizacji programu powszechnej nauki 
pływania „Umiem pływać” realizowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w ramach organizacji zajęć 
sportowych dla uczniów w ramach zadania „Sport dla wszystkich” - „Upowszechnianie sportu dzieci 
i młodzieży”.

§ 2. Programem, o którym mowa w § 1 zostanie objęta Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 im. Emilii Plater 
z Oddziałami Integracyjnymi w Kluczborku, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kluczbork.

§ 3. Ze środków Ministerstwa Sportu i Turystki oraz Gminy Kluczbork pokryte zostaną wszystkie koszty 
związane z realizacją programu. Wkład własny Gminy wyniesie 4.500 złotych (słownie: cztery tysiące pięćset 
złotych).

§ 4. Obsługę finansową programu w imieniu Gminy realizować będzie Administracja Oświaty                         
w Kluczborku, natomiast obsługę merytoryczną Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 im. Emilii Plater 
z Oddziałami Integracyjnymi w Kluczborku.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kluczborka.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Kluczborku

Janusz Kędzia
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Uzasadnienie

Uzasadnienie

Programem objętych będzie 45 uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami
Integracyjnymi w Kluczborku. Zajęcia będą realizowane dla 3 grup po 15 uczniów w wymiarze 20 godzin
zajęć na ucznia jako zajęcia pozalekcyjne. Dotację na realizację programu otrzymało Wojewódzkie
Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Opolu. W ramach realizowanego zadania WZ LZS Opole ze
środków Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Gminy Kluczbork pokryje koszty związane z transportem,
wejściem na pływalnie, opłaceniem instruktorów oraz wychowawców, ubezpieczeniem uczestników oraz
koordynacja projektu. Koszt programu po stronie Gminy Kluczbork wyniesie 4.500 złotych ( słownie:
cztery tysiące pięćset złotych).
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