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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU 

z dnia 27 stycznia 2021 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Kluczbork do programu powszechnej nauki 
pływania w ramach projektu pn. „Umiem pływać”  ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla 

Uczniów  w roku 2021 

Na podstawie art.7 ust. 1 pkt 8, art. 18 ust.1 z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020  
poz. 713 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 Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu  ze 
środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów w roku 2021. 

§ 2. Programem, o którym mowa w §1 zostaną objęte szkoły podstawowe, dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Kluczbork. 

§ 3. Nauką pływania zostaną objęci uczniowie z klas I-III szkół podstawowych. 

§ 4. Obsługę finansową programu w imieniu Gminy realizować będzie Administracja Oświaty                         
w Kluczborku, natomiast obsługę merytoryczną szkoły podstawowe, dla których organem prowadzącym jest 
Gmina Kluczbork. 

§ 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

Zajęcia sportowe dla uczniów w ramach programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”, będą
realizowane w terminie od 1 lutego do 8 grudnia 2021 roku. Program powszechnej nauki pływania
„Umiem pływać” jest adresowany do uczniów klas I – III szkół podstawowych, a jego głównym celem
jest aktywizacja fizyczna dzieci szkolnych, nabycie podstawowych umiejętności pływania, profilaktyka wad
postawy oraz nadwagi i otyłości. Program zakłada systematyczny i powszechny udział dzieci
w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych. Zajęcia sportowe będą organizowane
i prowadzone przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia, zgodnie z obowiązującym
w Polsce porządkiem prawnym, w wymiarze nie mniejszym niż 20 godzin lekcyjnych dla każdego
uczestnika, w grupach liczących nie więcej niż 15 osób. Przy większej liczbie uczestników, zajęcia mogą
będą realizowane w kilku grupach jednocześnie, bądź w różnych terminach oddzielnie dla każdej grupy.

Jeżeli realizacja zajęć nie będzie generować kosztów transportu lub dojazdu uczestników na
pływalnię, zakładany całkowity wkład Ministerstwa przypadający na jednego uczestnika programu przy
realizacji 20 godz. lekcyjnych zajęć, nie może przekroczyć łącznej kwoty 120 zł, w ramach kosztów
bezpośrednich zadania. Natomiast wkład własny samorządu wyniesie 105 zł na jednego uczestnika jeżeli
siedziba szkoły znajduje się w tej samej miejscowości co pływalnia. W przypadku konieczności pokrycia
kosztów transportu lub dojazdu uczestników zajęć, zakładany całkowity wkład Ministerstwa w realizację
zajęć przypadający na jednego uczestnika programu, przy realizacji 20 godz. lekcyjnych zajęć, nie może
przekroczyć kwoty 200 zł, w ramach kosztów bezpośrednich zadania. Natomiast wkład własny samorządu
wyniesie 180zł na każdego uczestnika, jeżeli generuje koszt pokrycia kosztów transportu lub dojazdu.

Wojewódzkie Zrzeszenie LZS w Opolu będzie aplikować o środki w formie dotacji.

W ramach zgromadzonej puli środków Wojewódzkie Zrzeszenie LZS w Opolu jako realizator programu
pokryje wszystkie koszty związane z transportem uczestników na pływalnię, wejściem na pływalnię,
ubezpieczeniem, opłacaniem instruktorów nauki pływania i opiekunów oraz organizacji zawodów. 5% puli
środków zostanie wykorzystanych na obsługę zadania.
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