
Projekt

z dnia  16 stycznia 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY HYŻNE

z dnia 25 stycznia 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy partnerskiej dotyczącej realizacji projektu 
„Szkolny Klub Sportowy” na terenie województwa podkarpackiego

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 10 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) Rada Gminy Hyżne uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie umowy o współpracy partnerskiej z Podkarpackim Wojewódzkim 
Szkolnym Związkiem Sportowym w Rzeszowie, dotyczącej realizacji projektu „Szkolny Klub Sportowy” na 
terenie województwa podkarpackiego w okresie od 28 stycznia do 31 grudnia 2019 roku.

§ 2. Projekt będzie realizowany w szkołach na terenie Gminy Hyżne.

§ 3. Wyraża się zgodę na zabezpieczenie środków w budżecie gminy w postaci wkładu własnego 
pieniężnego w wysokości 1 050,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćdziesiąt złotych 00/100).

§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Hyżne.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie

Dyrektorzy szkół podstawowych i gimnazjum w Gminie Hyżne zgłosili chęć udziału szkół w projekcie
„Szkolny Klub Sportowy” na terenie województwa podkarpackiego w ramach rozwijania sportu poprzez
wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży w Programie
organizowanym przez Ministra Sportu i Turystyki.

Program "Szkolny Klub Sportowy" jest działaniem systemowym skierowanym do uczniów szkół dla
dzieci i młodzieży - szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych i 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.
Program jest realizowany w okresie od stycznia do grudnia 2019 r.

Warunkiem przystąpienia do Programu jest nieodpłatne udostepnienie szkolnych obiektów sportowych
i sprzętu sportowego na rzecz realizacji projektu, a także przekazanie kwoty 1.050,0 zł jako wkładu
własnego co stanowi 5% kosztów realizacji Programu.
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