UCHWAŁA NR XI/ 83/2011
Rady Miejskiej Gminy Nekla
z dnia 30 listopada 2011 roku
w sprawie: przyjęcia programu „Animator sportu dzieci i młodzieży w Gminie
Nekla”.
Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), Rada Miejska Gminy Nekla uchwala
co następuje:
§ 1.

Przyjmuje się program: „Animator sportu dzieci i młodzieży w Gminie
Nekla”.

§ 2.

Przyjmuje się główne założenia do programu „Animator sportu dzieci i
młodzieży w Gminie Nekla” w brzemieniu jak w załączniku nr 1 do
niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Nekla.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Uchwały Nr XI/ 83/2011
Rady Miejskiej Gminy Nekla
z dnia 30 listopada 2011 roku

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROGRAMU
„Animator sportu dzieci i młodzieży w Gminie Nekla”.
1. Cele i zadania programu:
1) tworzenie atrakcyjnej oferty zagospodarowania wolnego czasu dla dzieci
i młodzieży z terenu Gminy Nekla, pozwalającej na rozwijanie talentów,
zainteresowań dzieci i młodzieży w sferze sportu,
2) organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu
Gminy Nekla, objętych działaniami klubów sportowych, uczniowskich
klubów sportowych, stowarzyszeń kultury fizycznej i innych organizacji,
zajmujących się działalnością sportową dla dzieci i młodzieży,
3) przeciwdziałanie patologiom społecznym, pomoc środowiskom trudnym
i zubożałym, funkcjonującym na terenie Gminy Nekla, w szczególności tym,
które charakteryzują się najwyższym wskaźnikiem bezrobocia,
4) uregulowanie zasad pracy i świadczenia usług w sferze działalności na rzecz
rozwoju sportu w Gminie Nekla, świadczonej przez trenerów, opiekunów
i instruktorów pracujących z młodzieżą i dziećmi oraz inne osoby fizyczne,
posiadające uprawnienia do prowadzenia tych działań na postawie
obowiązujących przepisów,
5) zwiększenie aktywności i efektywności działań podmiotów prowadzących
działalność sportową na terenie Gminy Nekla,
6) rozwijanie i wzmacnianie pożądanych wzorców postępowania i postaw
etycznych wśród młodzieży i dzieci i budzenie aktywności zapobiegającej
marazmowi na terenie środowiska lokalnego, z którego pochodzą i w którym
żyją beneficjenci ostateczni programu,
7) organizacja zajęć pozalekcyjnych kształtujących właściwe i pożądane nurty
zainteresowania młodzieży (sport, turystyka, aktywny wypoczynek).
2. Rezultaty
Działania te są elementem polityki Gminy Nekla realizowanej na rzecz
zrównoważonego rozwoju, wyrównywania szans rozwoju i edukacji oraz
dostępu do infrastruktury i działalności sportowej dla dzieci i młodzieży
w Gminie Nekla.

3. Organizator
Gmina Nekla.
4. Uczestnictwo - adresaci programu
Kandydatami na Animatorów sportu mogą być nauczyciele wychowania
fizycznego, instruktorzy i trenerzy pracujący z dziećmi i młodzieżą w klubach
sportowych, stowarzyszeniach kultury fizycznej, uczniowskich klubach
sportowych lub innych organizacjach, posiadający do tego uprawnienia
(minimum instruktorskie) na podstawie obowiązujących przepisów.
5. Zasady realizacji
Burmistrz Miasta i Gminy Nekla określi, w drodze zarządzenia, regulamin
konkursu Programu „Animator sportu dzieci i młodzieży w Gminie Nekla”,
który zawierać będzie:
- zasady zgłaszania kandydatów,
- warunki, jakie powinien spełniać Animator sportu,
- sposób wyboru kandydatów i zasady powoływania oraz regulamin
funkcjonowania Komisji konkursowej,
- sposób działania Animatorów sportu w trakcie realizacji Programu,
6. Program realizowany będzie ze środków finansowych zabezpieczonych
w budżecie Gminy Nekla na dany rok według założeń:
1) środki zabezpieczone w budżecie Gminy Nekla na realizację Programu
„Animator sportu dzieci i młodzieży w Gminie Nekla” mogą być
przeznaczone wyłącznie na dofinansowanie pracy Animatorów sportu
i następujące działania:
- prowadzenie zajęć pozaszkolnych i pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży
w sferze rozwoju sportu, ze szczególnym naciskiem na zajęcia odbywające się
na obiektach sportowych Gminy Nekla, w tym boiskach wiejskich lub innych
terenach, mogących spełniać tę funkcję,
- uczestnictwo w zawodach i rywalizacji sportowej oraz imprezach sportowych,
- prowadzenie treningów, zawodów oraz imprez sportowych dla dzieci
i młodzieży,
- przygotowywanie i prowadzenie zajęć z turystyki aktywnej, rozwijających
tężyznę fizyczną dzieci i młodzieży,
- projekty mające na celu włączanie młodzieży w proces integracji społeczności
lokalnej poprzez jej aktywny udział w imprezach integracyjnych oraz akcjach
społecznych.

- transport na zawody i rozgrywki sportowe, jednak nie więcej niż 10% kwoty
przyznanej na realizację zajęć,
- zakupu sprzętu sportowego, wyposażenia, nagród i innych materiałów
rzeczowych – nie więcej niż 10% kwoty przyznanej na realizację zajęć.
2) środki z programu nie mogą być przeznaczone na prowadzenie prac
remontowych, adaptacyjnych itp.
7. Sposób kontroli i nadzoru nad realizacją zadania
Zawarcie umów, kontrolę i nadzór nad realizowanym zadaniem powierza się
Burmistrzowi Miasta i Gminy Nekla.

\

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XI/ 83/2011
Rady Miejskiej Gminy Nekla
z dnia 30 listopada 2011 roku
w sprawie: przyjęcia programu „Animator sportu dzieci i młodzieży w Gminie
Nekla”.
Niniejsza uchwała reguluje sprawy związane z prowadzeniem zajęć
sportowych z dziećmi i młodzieżą w Gminie Nekla, głównie na terenie obiektów
sportowych. Jej uchwalenie będzie sprzyjać rozwojowi sportu, aktywizacji
środowisk osób pełniących funkcję Animatora sportu, oraz zwiększenie
atrakcyjności oferty zagospodarowania wolnego czasu, kierowanej do dzieci
i młodzieży.

