
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 

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 920). 

 

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 realizacji 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 220,00 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 34/12/2020 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 26 lutego 2020 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. 

Starosta 

/-/ Adam Olejnik 

Wicestarosta 

/-/ Jan Kowarowski 

Członek Zarządu 

/-/ Krzysztof Klucznik 

Członek Zarządu 

/-/ Aleksander Zadykowicz 

Członek Zarządu 

/-/ Marcin Dziadzio 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

Kujawsko – Pomorskie Stowarzyszenie Związków Sportowych na zlecenie Ministra Kultury, 

Dziedzictwa Narodowego i Sportu jest operatorem Wojewódzkim programu „Szkolny Klub Sportowy” w 2021 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 220 zł brutto w skali roku za jedną grupę ćwiczeniową 

tj. 440,00 zł łącznie. 

 

 

Starosta 

/-/ Adam Olejnik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 do uchwały Nr 68/18/2021 

Zarządu Powiatu Grudziądzkiego 

z dnia 15 lutego 2021 r.  

 

Porozumienie o współpracy 

(zwane dalej „Porozumieniem”) 

zawarte w dniu …………………………., w Bydgoszczy, pomiędzy: 

Kujawsko – Pomorskim Stowarzyszeniem Związków Sportowych 

ul. Gdańska 163, 85-915 Bydgoszcz, NIP – 9532324995, Regon - 092382292 

zwany w treści Umowy „Partnerem 1” 

a  

…………………………………………………………………………………………………… 

(…) – (…) 

zwany w treści Umowy „Partnerem 2”  

 

Zważywszy, że: 

1) Partner 1 jest Operatorem wojewódzkim w Programie Szkolny Klub Sportowy, który został ogłoszony 

w dniu 23.11.2020 r. przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w sprawie ogłoszenia 

Programu „Szkolny Klub Sportowy” w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć 

z zakresu upowszechniania sportu i młodzieży;  

2) Partnerowi 1 zostały powierzone działania w zakresie realizacji Programu SKS na poziomie wojewódzkim. 

3) Strony postanawiają nawiązać współpracę przy realizacji Programu SKS, której celem jest popularyzacja 

aktywnego i zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży poprzez dostęp do nieodpłatnych zajęć 

sportowo – rekreacyjnych.  

4) Strony zamierzają realizować współpracę w zakresie i na zasadach wskazanych w niniejszym 

Porozumieniu.  

§1 

Obowiązki Partnera 2  

1. Partner 2 zobowiązuje się wesprzeć Partnera 1 w realizacji Programu SKS. 

2. Obowiązki Partnera 1 jako Operatora wojewódzkiego Programu SKS zostały wskazane w programie Ministra 

Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, o której mowa w pkt 1) Preambuły.  

3. Strony uzgadniają, że wsparcie Partnera 2 będzie polegało na nieodpłatnym udostępnieniu pomieszczeń 

i sprzętu sportowego niezbędnego do prowadzenia zajęć sportowych dla uczestników Programu.  

4. Partner 2 zobowiązuje się do udostępnienia pomieszczeń w szkole/szkołach wskazanych w Załączniku nr 1 

do Porozumienia.  

5. Pomieszczenia oraz sprzęt sportowy będą udostępniane nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu przez czas nie 

krótszy niż 60 min na każde zajęcia – zgodnie z harmonogramem zajęć SKS.  

6. Partner 2 zobowiązany jest do poinformowania Partnera 1 w przypadku, gdyby udostępnione przez niego 

pomieszczenia i sprzęt nie były wykorzystywane zgodnie z celami wskazanymi w niniejszym Porozumieniu 

lub też były wykorzystywane w sposób sprzeczny z niniejszym Porozumieniem w szczególności, gdyby 

pomieszczenia i sprzęt były wykorzystywane w wymiarze mniejszym niż wynikający z harmonogramu zajęć 

SKS, o którym mowa w ust. 5 powyżej.  

7. Partner 2 będzie promował Program SKS i informował o jego realizacji w uzgodnionych przez Strony 

materiałach. Partner 2 umożliwi również promocję Programu SKS na terenie obiektu, gdzie będą odbywały 

się zajęcia SKS m. in. poprzez wywieszenie plakatów/tablic informacyjnych. 

8. Partner 2 zobowiązany jest do wykazania kosztów dodatkowych jako procentowy wkład własny do programu 

w postaci wpłaty na konto Partnera 1 kwoty w wysokości 220 zł brutto (w skali roku za jedną grupę 

ćwiczebną) na podstawie wystawionej faktury. Na powyższą kwotę składa się wynagrodzenie nauczyciela 



(wypłacone w przypadku zrealizowania wszystkich warunków określonych w umowie pomiędzy KPSZS, 

a nauczycielem), ubezpieczenie uczestników zajęć oraz koszty obsługi Partnera 1. 

Dane do faktury: 

Nabywca:……………………………………………………………………………… 

Odbiorca:……………………………………………………………………………… 

Kwota (liczba grup ćwiczebnych x 220 zł/brutto) …. grupy x 220 zł. = ……… zł. 

§ 1  
Zasady współpracy Stron 

1. Strony dołożą wszelkich starań, aby idee promowane w ramach Programu SKS dotarły do możliwie 

szerokiego kręgu odbiorców. 

2. Strony będą realizować swoje działania z najwyższą starannością, biorąc pod uwagę dobro Programu SKS. 

3. Strony w ramach partnerstwa, będą współpracować dla osiągnięcia jak najlepszych efektów realizacji 

Programu SKS.  

4. Strony potwierdzają, że posiadają odpowiednie zasoby i wiedzę do realizacji Programu SKS i będą działać 

zgodnie z najlepszymi dostępnymi praktykami, w dobrej wierze i zgodnie z najlepszą wiedzą.  

5. Strony ustalają, że będą dążyć do rozwiązywania wszelkich kwestii spornych w trybie roboczym, w ramach 

konsultacji, w celu zapewnienia jak najwyższej jakości i efektywności wspólnie realizowanym działaniom. 

6. Strony Porozumienia ustalają zgodnie, że nie będą rościć sobie prawa do odszkodowania za szkody 

poniesione przez Strony lub ich personel powstałe na skutek czynności związanych z realizacją Porozumienia, 

z wyjątkiem szkód powstałych w wyniku winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa.  

7. Strony będą wzajemnie brały pod uwagę swoje interesy oraz będą powiadamiały się o wszelkich 

okolicznościach mających istotne znaczenie dla wykonania postanowień niniejszego Porozumienia. 

§ 2  
Przedstawiciele Stron 

1. Osobami odpowiedzialnymi za realizację niniejszego Porozumienia ze strony Partnera 1 są: 

Wincenty Dybalski – Wiceprezes 

Anna Lewandowska – Główny Księgowy 

2. Osobami odpowiedzialnymi za realizację niniejszego Porozumienia ze strony Partnera 2 są: 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

3. Zmiana osób wskazanych w ust. 1 – 2 powyżej nie stanowi zmiany Porozumienia. Strony będą informować 

się wzajemnie o zaistniałych zmianach niezwłocznie.  

4. Strony udostępniają sobie wzajemnie dane osobowe osób wskazanych do kontaktu oraz osób, których 

działanie będzie niezbędne w zakresie określonym w Porozumieniu (pracownicy, współpracownicy) w celu 

umożliwienia wykonania Programu SKS dla usprawnienia wzajemnych kontaktów przy jego realizacji. 

Wzajemne ujawnienie w/w danych następuje na zasadzie administrator danych do administratora danych. 

§ 3  
Postanowienia końcowe 

1. Porozumienie jest zawarte na okres trwania Programu SKS tj. na okres od dnia 02.01.2021 roku do dnia 

31.12.2021 roku.  

2. Wszelkie zmiany Porozumienia będą dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 



3. Spory mogące powstać z tytułu realizacji przedmiotowego Porozumienia Strony będą rozwiązywać w sposób 

polubowny, a w przypadku ich niepowodzenia poddadzą spór pod rozstrzygnięcie sądowi właściwemu 

ze względu na siedzibę pozwanego.  

4. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

 

 

Starosta 

/-/ Adam Olejnik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 do uchwały Nr 68/18/2021 

Zarządu Powiatu Grudziądzkiego 

z dnia 15 lutego 2021 r.  

 

 

 

WYKAZ GRUP ĆWICZEBNYCH 

 

Lp. Powiat Gmina Miejscowość Szkoła  
Imię i nazwisko 

Nauczyciela 

1. Grudziądzki Łasin Łasin 

 

Zespół Szkół 

Ponadpodstawowych 

im. Kazimierza 

Jagiellończyka w Łasinie 

 

Zbigniew Serocki 

2. Grudziądzki Łasin Łasin 

 

Zespół Szkół 

Ponadpodstawowych 

im. Kazimierza 

Jagiellończyka w Łasinie 

 

Urszula Jelińska 

 

 

 

Starosta 

/-/ Adam Olejnik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 3 do uchwały Nr 68/18/2021 

Zarządu Powiatu Grudziądzkiego 

z dnia 15 lutego 2021 r.  

 

 

Upoważnienie 

 

 My niżej podpisani, działając w imieniu Powiatu Grudziądzkiego upoważniamy Pana Michała 

Rymackiego – Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Kazimierza Jagiellończyka w Łasinie 

do wykonywania czynności związanych z udziałem w programie „Szkolny Klub Sportowy”. 

 

 

 

 

Grudziądz, dnia ………………………. 

 

       ………………………………………. 

                 (podpisy) 

 

 

Starosta 

/-/ Adam Olejnik 

 


