UCHWAŁA NR XXIX/193/2017
RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU
z dnia 23 lutego 2017 r.
w sprawie przystąpienia przez Gminę miejską Wągrowiec do realizacji projektu pn. „Szkolny Klub
Sportowy”
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016,
poz. 446 z późn. zm.1)) Rada Miejska w Wągrowcu uchwala, co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na przystąpienie przez Gminę miejską Wągrowiec, w charakterze partnera do
realizacji projektu pn. „Szkolny Klub Sportowy”, realizowanym w ramach rozwijania sportu poprzez
wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży, ogłoszonego przez
Ministerstwo Sportu i Turystyki decyzją nr 50 z dnia 14 listopada 2016 roku.
§ 2. Projekt realizowany będzie w ramach porozumienia zawartego pomiędzy Szkolnym Związkiem
Sportowym „WIELKOPOLSKA” – koordynatorem realizacji projektu a Gminą miejską Wągrowiec (Partner).
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wągrowca.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Wągrowcu
Wiesław Zając

1) zmiany

tekstu jednolitego ustawy zostały ogloszone w Dz.U. z 2016 r. poz. 1579, poz.1948.
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Uzasadnienie
Szkolny
Związek
Sportowy
”WIELKOPOLSKA”
na
zlecenie
Ministra
Sportu
i Turystyki w Warszawie, jest realizatorem zadania pn. „Szkolny Klub Sportowy” realizowanym w ramach
rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży,
ogłoszonego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki decyzją nr 50 z dnia 14 listopada 2016 roku,
zatwierdzonego przez Ministra Sportu i Turystyki Witolda Bańkę.
Program
jest
działaniem
systemowym
skierowanym
do
uczniów
szkół
dla
dzieci
i młodzieży – szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, bez względu na wiek, płeć oraz
sprawność fizyczną. Program ma na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej
realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia
wychowania fizycznego w danej szkole.
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