UCHWAŁA NR VI/104/19
RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU
z dnia 27 lutego 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Kluczbork do programu „Szkolny Klub Sportowy”
ogłoszonego przez Ministra Sportu i Turystyki
Na podstawie art.7 ust. 1 pkt 8, art. 18 ust.1 z dnia 8 marca 1990r. 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 „Szkolny Klub
Sportowy”ogłoszonego przez Ministra Sportu i Turystyki w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie
przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży.
§ 2. Programem, o którym mowa w § 1 zostaną objęte szkoły podstawowe, 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 to nieodpłatne udostępnianie pomieszczeń i sprzętu
sportowego niezbędnego do prowadzenia zajęć sportowych dla uczestników Programu.
§ 4. Potwierdzenie wykorzystania pomieszczeń i sprzętu dokonywane będzie przez osoby uprawnione do
reprezentowania Gminy Kluczbork zgodnie z regulaminem Programu, a obsługę finansową programu
w imieniu Gminy realizować będzie Administracja Oświaty 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
Celem programu „Szkolny Klub Sportowy” jest popularyzacja aktywnego i zdrowego trybu życia wśród
dzieci i młodzieży poprzez dostęp do nieodpłatnych zajęć sportowo- rekreacyjnych.
Programem objęci zostaną uczniowie szkół podstawowych Gminy Kluczbork. Zajęcia sportowe będą
realizowane w udostępnionych pomieszczeniach z wykorzystaniem dostępnego sprzętu sportowego
niezbędnego do prowadzenia zajęć. Udostepnienie ww. pomieszczeń będzie nieodpłatne, co stanowi
wsparcie Gminy Kluczbork w ramach realizacji programu. Potwierdzenie wykorzystania pomieszczeń
i sprzętu dokonywane będzie przez osoby uprawnione do reprezentowania Gminy Kluczbork zgodnie
z regulaminem Programu, a obsługę finansową programu w imieniu Gminy realizować będzie
Administracja Oświaty w Kluczborku.
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