
Projekt 
 
z dnia  19 lipca 2021 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY HYŻNE 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy partnerskiej dotyczącej realizacji 
programu „Akademia Małych Zdobywców” 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 2020 r., poz. 713 ze 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 programu „Akademia Małych 
Zdobywców” na terenie województwa podkarpackiego w okresie od lipca do grudnia 2021 r. 

§ 2. Program będzie realizowany w Szkole Podstawowej im. gen. Wł. Sikorskiego w Hyżnem. 

§ 3. Wyraża się zgodę na zabezpieczenie środków w budżecie gminy w postaci wkładu własnego 
pieniężnego w wysokości 200,00 zł (słownie: dwieście złotych 00/100). 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Hyżne. 

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

Do programu „Akademia Małych Zdobywców” Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek 
Sportowy zakwalifikował na podstawie zgłoszenia dokonanego przez szkoły z terenu Gminy Hyżne jedną 
grupę ćwiczeniową. 

Głównym założeniem Programu "Akademia Małych Zdobywców" jest zachęcenie uczniów klas I-III 
szkół podstawowych do zdobywania nowych umiejętności ruchowych oraz podnoszenia sprawności 
fizycznej, kształtowania odpowiednich nawyków i postaw pod opieką nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej 
lub wychowania fizycznego. Program będzie realizowany w okresie od  lipca do grudnia 2021 r. 

Warunkiem przystąpienia do Programu jest zapewnienie odpowiedniego miejsca organizacji zajęć 
sportowych oraz niezbędnego sprzętu sportowego na rzecz realizacji programu, a także przekazanie kwoty 
200,00 zł jako wkładu własnego co stanowi 10% kosztów realizacji Programu.  
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