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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE 

z dnia .................... 2020 r. 

w sprawie przyjęcia do realizacji projektu oraz wniesienia wkładu własnego do projektu w ramach 
Programu Powszechnej Nauki Pływania ,,Umiem pływać’’ 

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 5, 8, 10 oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się do realizacji projekt w ramach Programu Powszechnej Nauki Pływania ,,Umiem pływać’’, 
współfinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki, którego Partnerem wiodącym jest Wojewódzkie 
Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Opolu, w 2020 r.  

§ 2. 1.   W celu realizacji projektu zabezpiecza się wkład własny pieniężny do kwoty 90 100,00 zł na potrzeby 
realizacji zajęć sportowych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu Gminy Namysłów, w ramach 
projektu, o którym mowa w § 1. 

2. Zobowiązanie określone w ust. 1 zostanie pokryte ze środków własnych Gminy Namysłów. 

§ 3. Wyraża się zgodę na zawarcie umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu, o którym mowa 
w § 1 pomiędzy Gminą Namysłów, będącą Partnerem projektu a Wojewódzkim Zrzeszeniem Ludowe Zespoły 
Sportowe w Opolu, będącym Partnerem wiodącym projektu oraz upoważnia się Burmistrza Namysłowa do 
zawarcia w/w umowy partnerskiej. 

§ 4. Traci moc uchwała Nr 213/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie 
przyjęcia do realizacji projektu oraz wniesienia wkładu własnego do projektu w ramach Programu Powszechnej 
Nauki Pływania "Umiem pływać". 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 Przewodniczący Rady 
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Uzasadnienie

Gmina Namysłów, we współpracy z Wojewódzkim Zrzeszeniem Ludowe Zespoły Sportowe w Opolu (będącym
Partnerem wiodącym), złożyła wniosek o dofinansowanie na zajęcia sportowe w ramach Programu Powszechnej
Nauki Pływania ,,Umiem pływać’’ ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Wniosek został pozytywnie
rozpatrzony i zakwalifikowany do dofinansowania. Obecnie przygotowywana jest dokumentacja do podpisania
umowy partnerskiej z Partnerem wiodącym. W związku z powyższym Gmina Namysłów powinna zapewnić wkład
własny na realizację zajęć sportowych dla ponad 500 uczniów z klas I-III ze szkół podstawowych z terenu Gminy
Namysłów w wysokości 90 100,00 zł.

Celem projektu jest zapewnienie bezpłatnych zajęć sportowych pozwalających na nabycie podstawowych
umiejętności pływackich dla uczniów ze klas I-III ze szkół podstawowych z terenu Gminy Namysłów. W ramach
projektu zostaną zapewnione: transport dzieci na pływalnie (znajdujące się w sąsiadujących gminach),
ubezpieczenie wyjazdów, wstęp na basen, opiekę wychowawczą i instruktorską. W ramach projektu odbędzie się
10 zajęć po 1,5 h każde, dla maksymalnie 15 – os. grupy. Zajęcia odbędą się w dwóch terminach: od marca do
czerwca 2020 r. oraz od września do grudnia 2020 r.

Projektodawca: Burmistrz
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