
UCHWAŁA NR XXVIII/163/13
RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO

z dnia 26 marca 2013 r.

w sprawie dostosowania sytuacji prawnej ponadgimnazjalnej szkoły Mistrzostwa Sportowego 
funkcjonującej w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego im. Jana Izydora 

Sztaudyngera w Szklarskiej Porębie do wymogów obecnego stanu prawnego 

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 
142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 2 pkt 2 lit. c i art. 9 ust.1 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Określa się, że prowadzona w ramach Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego im. 
Jana Izydora Sztaudyngera w Szklarskiej Porębie, działającego na podstawie uchwały Nr XXXVIII/245/2002 Rady 
Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 28 stycznia 2002 r. w sprawie przekształcenia publicznych szkół 
ponadpodstawowych w szkoły ponadgimnazjalne, w tym specjalne, utworzenia szkół ponadgimnazjalnych oraz 
nadania statutów zakładanym szkołom oraz uchwały Nr X/62/07 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 31 lipca 
2007 r. w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Szkoły Mistrzostwa Sportowego 
w Biathlonie im. Jana Izydora Sztaudyngera w Szklarskiej Porębie – Szkoła Mistrzostwa Sportowego dla 
młodzieży na podbudowie gimnazjum, stanowi trzyletnią szkołę typu liceum ogólnokształcącego. 

§ 2. Z dniem 1 kwietnia 2013 r. szkole, o której mowa w § 1 nadaje się nazwę: Liceum Ogólnokształcące 
Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie. 

§ 3. Zobowiązuje się dyrektora Zespołu Szkół, o którym mowa w § 1, do dokonania zmian w statutach Szkoły 
i Zespołu Szkół, wynikających ze zmiany sytuacji prawnej Szkoły. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Jeleniogórskiego. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 

Rafał Mazur
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Uzasadnienie
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. 139 poz. 814) oraz rozporządzenie 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych 
gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych 
systemu informacji oświatowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1547) wymagają gromadzenia i przekazywania kompletnych 
informacji o uczniach, nauczycielach i wyposażeniu technicznym każdej oddzielnej jednostki organizacyjnej 
wchodzącej w skład zespołów szkół. Aby uniknąć pominięcia przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ewidencji 
oraz naliczaniu subwencji oświatowej Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie konieczne staje się 
nadanie REGON-u dla każdej ze szkól funkcjonującej w Zespole, tj. odrębnie dla Liceum Ogólnokształcącego i dla 
Szkoły Mistrzostwa Sportowego typu liceum ogólnokształcące oraz rozdzielne prowadzenie dokumentacji 
finansowej i pedagogicznej. 
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