
UCHWAŁA Nr 113/123/2022 

ZARZĄDU POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO 

z dnia 16 marca 2022 r. 

w sprawie przystąpienia Powiatu Grudziądzkiego do Programu „Szkolny Klub Sportowy” i upoważnienia 

dyrektora szkoły do wykonywania czynności związanych z udziałem w przedmiotowym programie 

 Na podstawie art.32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2022 r. 

poz. 528) 

 

Zarząd Powiatu 

uchwala, co następuje: 

 

 § 1. Przystępuje się do programu „Szkolny Klub Sportowy”, którego operatorem jest Kujawsko – 

Pomorskie Stowarzyszenie Związków Sportowych na zlecenie Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego 

i Sportu w Warszawie (wzór porozumienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały). 

 § 2.1. W ramach programu, o którym mowa w § 1, w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Kazimierza 

Jagiellończyka w Łasinie zostaną zorganizowane 2 grupy ćwiczebne w wymiarze 2 x w tygodniu/grupa, zgodnie 

z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 

 2. Dokona się wpłaty na konto KPSZS kwoty 250,00 zł brutto w skali roku za jedną grupę ćwiczebną. 

 § 3.1. Udziela się upoważnienia Panu Michałowi Rymackiemu – Dyrektorowi Zespołu Szkół 

Ponadpodstawowych im. Kazimierza Jagiellończyka w Łasinie, do wykonywania czynności związanych 

z udziałem w programie „Szkolny Klub Sportowy”. 

 2. Upoważnienie stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 

 § 4. Traci moc uchwała Nr 68/18/2021 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 15 lutego 2021 r. 

w sprawie przystąpienia Powiatu Grudziądzkiego do Programu „Szkolny Klub Sportowy” i upoważnienia 

dyrektora szkoły do wykonywania czynności związanych z udziałem w przedmiotowym programie. 

 § 5. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu Grudziądzkiego. 

 § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Zarząd Powiatu: 

 

Wicestarosta 

/-/ Marcin Dziadzio 

Członek Zarządu 

/-/ Krzysztof Klucznik 

Członek Zarządu 

/-/ Barbara Dobek 

Członek Zarządu 

/-/ Aleksander Zadykowicz 

 



Uzasadnienie 

 Kujawsko – Pomorskie Stowarzyszenie Związków Sportowych na zlecenie Ministra Kultury, 

Dziedzictwa Narodowego i Sportu jest operatorem Wojewódzkim programu „Szkolny Klub Sportowy” w 2022 r. 

W ramach projektu, w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Kazimierza Jagiellończyka w Łasinie proponuje 

się utworzenie dwóch grup ćwiczeniowych sportowych po 48 godz. na grupę. Zajęcia z młodzieżą odbywać się 

będą 2 x w tygodniu w grupach nie mniejszych niż 15 osobowych. Zajęcia prowadzić będą nauczyciele 

wychowania fizycznego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Łasinie, zgodnie z opracowanym 

harmonogramem zajęć. Koszt dla samorządu to 250 zł brutto w skali roku za jedną grupę ćwiczeniową 

tj. 500,00 zł łącznie. 

 

Wicestarosta 

/-/ Marcin Dziadzio 


