
UCHWAŁA NR XLII/240/14
RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO

z dnia 11 września 2014 r.

w sprawie podpisania Porozumienia o Współpracy pomiędzy Saksońskim Związkiem Narciarskim 
w Niemczech a Powiatem Jeleniogórskim

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 8 oraz art. 12 pkt 9a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.), Rada Powiatu Jeleniogórskiego uchwala, co następuje: 

§ 1. Rada Powiatu Jeleniogórskiego wyraża wolę zawarcia Porozumienia o Współpracy z Saksońskim 
Związkiem Narciarskim, stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Jeleniogórskiego. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 

Rafał Mazur
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Uzasadnienie
Zgodnie z przepisem art. 4 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze 
ponadgminnym w zakresie kultury fizycznej i turystyki. Do wyłącznej właściwości rady powiatu należy 
podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi innych państw oraz przystępowania 
do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych – art. 12 pkt 9a ustawy o samorządzie powiatowym. 
Porozumienie pomiędzy Saksońskim Związkiem Narciarskim w Niemczech a Powiatem Jeleniogórskim ma na celu 
podjęcie partnerskiej współpracy, bazującej na równouprawnieniu, umożliwiającej wspólne przygotowanie 
i realizację projektów unijnych, w tym pozyskiwanie środków z funduszy Unii Europejskiej. Priorytetem 
porozumienia jest skoncentrowanie się na dzieciach i młodzieży z regionów Powiatu Jeleniogórskiego i Łużyc 
Górnych z Powiatami Bautzen oraz Görlitz. Ważnym elementem porozumienia jest długoterminowa wymiana 
uczniów i grup sportowych pomiędzy szkołami i klubami sportowymi w ramach której wiodącą ma być współpraca 
pomiędzy Szkołami Mistrzostwa Sportowego z Powiatu Jeleniogórskiego i Centrami Przygotowania Olimpijskiego 
z Saksonii. Kolejnym ważnym elementem współpracy jest wspólne poznawanie przez dzieci i młodzież walorów 
regionów z ich specyfiką przede wszystkim w obszarach kultury i rekreacji mające na celu umocnienie relacji 
dobrosąsiedzkich i współpracy w przyszłości. Mając powyższe na względzie podjęcie przedmiotowej uchwały jest 
uzasadnione. 
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Załącznik do Uchwały Nr XLII/240/14

Rady Powiatu Jeleniogórskiego 

z dnia 11 września 2014r.

Porozumienie o współpracy

 pomi dzy Partneramię

  Saksońskim Związkiem Narciarskim e.V.
 Reichenhainer Str. 154

09125 Chemnitz
(Region Oberlausitz)

 
i 

  

 Powiatem Jeleniogórskim
ul. Kochanowskiego 10

 58-500 Jelenia Góra
(Region Karkonosze)
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pomi dzy Partneramię

Saksońskim Związkiem Narciarskim e.V.
Reichenhainer Str. 154
09125 Chemnitz
(Region Łużyce Górne, z Powiatami Bautzen i Görlitz)

reprezentowanym przez Prezydenta Związku
Pana Heiko Krause

i

Powiatem Jeleniogórskim
ul. Kochanowskiego 10
58-500 Jelenia Góra
( Region Polskie Karkonosze)

reprezentownym przez Starostę Powiatu Jeleniogórskiego

zawarte zostaje nast puj ce porozumienie o wspó pracy.ę ą ł

1. Przedmiot porozumienia 

Celem  partnerskiej  wspó pracy  bazuj cej  na  równouprawnieniu  jest  umo liwienieł ą ż  
ustawicznego,  wspólnego,  zorientowanego  na  sport  wyczynowy  rozwoju  w  zimowych 
dyscyplinach  sportowych.  Priorytetowym  jest  tu  skoncentrowanie  si  na  dzieciach  ię  
m odzie y  z  regionów Powiatu  Jeleniogórskiego  i  u yc  Górnych  z  Powiatami  Bautzenł ż Ł ż  
oraz Görlitz.

W tym przypadku b d  wykorzystywane i rozwijane potencja y obu stron.ę ą ł

W centrum uwagi  znajduje  si  w  przypadku wspó pracy  transgranicznej  tak e  wspólneę ł ż  
poznawanie  walorów  regionów,  ich  specyfiki  przede  wszystkim  w  obszarach  kultury, 
rekreacji jak i socjalnych aspektów zwi zanych z yciem w regionach.ą ż

Wa nym  elementem  porozumienia  jest  d ugoterminowa  wymiana  uczniów  i  grupż ł  
sportowych pomi dzy  szko ami i  klubami  sportowymi  w ramach której  wiod c  ma byę ł ą ą ć 
wspó praca  pomi dzy  Szko ami  Mistrzostwa  Sportowego  z  Powiatu  Jeleniogórskiego  ił ę ł  
Centrami Przygotowania Olimpijskiego z Saksonii.

2. Zadania do osiagnięcia celów współpracy: 

     a.)  Wspó praca  pomi dzy  szko ami,  klubami  i  stowarzyszeniami  sportowymi  –  ł ę ł
regularna wymiana do wiadcześ ń
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     b.) Wspólne obozy treningowe/ zawody  – obustronny udzia  w zawodach sportowychł

c.) Wspólne poznawanie obiektów kultury i  rekreacji  jak i  udzia  w imprezach z nimił  
zwi zanychą

d.) Polepszenie  infrastruktury  w   szko ach  sportowych  i  klubach  narciarskich  –ł  
inwestycje/ utrzymanie zimowych obiektów sportowych

      e.) Polepszenie wyposarzenia materialnego szkó , klubów – zakup nart i materia ów ł ł
treningowych oraz odzie y sportowejż

       f.) Wspólne projekty unijne, krótkoterminowe-ma e projekty, ł długoterminowe- projekty w 
Programach Operacyjnych PL-D Cel III  – realizacja krótko i  d ugotrwa ych celów  ł ł
wspó pracy ł

Celami długotrwałymi / Wizjami są:
1.  Wspólne  imprezy  sportowe  rangi  mistrzostw  w  zimie,  w  zmieniaj cych  sią ę 
miejscowo ciach  i  krajach  oraz  ró nych  organizatorach  np.  Karpacz,  Harrachov,ś ż  
Oberlausitz
2. Wspó na punktowa klasyfikacja podczas zawodów sportowych w sezonie letnim (po 2ł  
konkurencje w PL, CZ i D)

3. Początek i czas obowiązywania porozumienia

Wspó praca zostaje rozpocz ta z dniem podpisania Porozumienia i zako czona ł ę ń
z dniem 31.12.2022r.

Osoby odpowiedzialne za realizację Porozumienia

Do przeprowadzania konkretnych ustale  dotycz cych wspó pracy oraz wrowadzania ich wń ą ł  
ycie zgodnie z Porozumieniem o wspó pracy obliguje si  Pana Falka Schwaar ze stronyż ł ę  

SVS oraz Pana Wies awa Dzierzb  ze strony Powiatu Jeleniogórskiego.ł ę

Saksońki Związek Narciarki e.V. Powiat  Jeleniogórski

…..............., dnia ….................., dnia

…………………………………………         …… ………………………………………….
(podpis/ piecz tka) ą  (podpis/ piecz tka)ą
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