
UCHWAŁA Nr L/206/2014 

Rady Miejskiej w Golinie  

z dnia 28 kwietnia 2014 r. 

 

w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie klas sportowych w Gimnazjum im. Mikołaja 

Kopernika w Golinie 

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  

z 2013 r. poz. 594), § 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 października 

2012 r. w sprawie warunków tworzenia, organizacji oraz działania oddziałów sportowych, 

szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1129), Rada 

Miejska w Golinie uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1 

1. Wyraża się zgodę na utworzenie z dniem 1 września 2014 r. klas sportowych o profilu 

ogólno sportowym w Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Golinie. 

2. Klasy sportowe będą prowadzone w trzyletnim cyklu edukacyjnym. 

 

§ 2 

Rada Miejska w Golinie zobowiązuje się zabezpieczyć w budżecie gminy środki finansowe 

na funkcjonowanie oddziałów, o których mowa w §1 od dnia 1 września 2014 r. 

 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Goliny. 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 

 

Anna Kapturska 

 



 

 

Uzasadnienie  

do Uchwały Nr L/206/2014 

Rady Miejskiej w Golinie  

z dnia 28 kwietnia 2014 r. 

  

Do Burmistrza Goliny wpłynął wniosek Dyrektora Gimnazjum im. Mikołaja 

Kopernika w Golinie o wyrażenie zgody na utworzenie oddziałów sportowych o profilu 

ogólno sportowym od dnia 1 września 2014 r. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 października 

2012 r. w sprawie warunków tworzenia, organizacji oraz działania oddziałów sportowych, 

szkół sportowych oraz mistrzostwa sportowego (Dz. U. z 2012 r., poz. 1129) oddziały 

sportowe mogą być tworzone w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach 

ponadgimnazjalnych dla młodzieży, w których prowadzone jest szkolenie sportowe w jednej 

lub kilku dyscyplinach sportowych. 

Po rozpoznaniu oczekiwań i potrzeb uczniów oraz rodziców zaobserwowano duże 

zainteresowanie przyszłych gimnazjalistów nauką w oddziałach sportowych. Dzięki klasom 

sportowym szkoła, a tym samym gmina, poszerzy ofertę zajęć edukacyjnych, a tym samym 

zapobiegnie zjawisku odpływu uczniów zamieszkałych na terenie gminy do szkół konińskich. 

Gmina zobowiązuje się do zabezpieczenia środków finansowych na pełnowartościowy 

posiłek, a także dojazd młodzieży na zajęcia poza szkołą.  

W związku z powyższym zasadne jest podjęcie przez Radę Miejską w Golinie 

uchwały wyrażającej zgodę na stworzenie oddziałów sportowych w Gimnazjum im. Mikołaja 

Kopernika w Golinie. 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 

 

Anna Kapturska 

 

 

 

 


