
UCHWAŁA NR L/253/2018
RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO

z dnia 1 października 2018 r.

w sprawie akceptacji treści porozumienia z Polskim Związkiem Biathlonu dotyczącego realizacji szkolenia 
młodzieży uzdolnionej sportowo w szkołach mistrzostwa sportowego w 2018 roku.

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. 
poz. 995 z późn. zm.), § 5 ust. 3 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) oraz § 7 ust. 4 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 
z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa 
sportowego (Dz. U. 2017 r. poz. 671), Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego uchwala, co następuje:akceptacji treści 
porozumienia z Polskim Związkiem Biathlonu dotyczącego realizacji szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo 
w szkołach mistrzostwa sportowego w 2018 roku.Na podstawie

§ 1. Akceptuje się treść porozumienia z Polskim Związkiem Biathlonu z siedzibą w Katowicach w sprawie 
realizacji szkolenia sportowego młodzieży uzdolnionej sportowo w publicznej Szkole Mistrzostwa Sportowego 
w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego im. Jana Izydora Sztaudyngera w Szklarskiej 
Porębie.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Jeleniogórskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Powiatu  
Jeleniogórskiego

Eugeniusz Kleśta
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Uzasadnienie

Uzasadnienie do uchwały w sprawie akceptacji treści porozumienia z Polskim Związkiem Biathlonu dotyczącego 
realizacji szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo w szkołach mistrzostwa sportowego w 2018 roku. Treść 
porozumienia opracowana przez Polski Związek Biathlonu dotyczy realizacji szkolenia młodzieży uzdolnionej 
sportowo w szkole mistrzostwa sportowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego im. 
Jana Izydora Sztaudyngera w Szklarskiej Porębie. Polski Związek Biathlonu został wyznaczony przez Ministra 
Sportu i Turystyki do realizacji zakresu rzeczowego i finansowego zadań zleconych w zakresie sportu młodzieży 
w dyscyplinie biathlon. Porozumienie określa zadania i obowiązki Polskiego Związku Biathlonu oraz Powiatu 
Jeleniogórskiego jako organu prowadzącego Zespół Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego im. Jana 
Izydora Sztaudyngera w Szklarskiej Porębie.
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Porozumienie nr 3/SMS/2018 z dnia …………………. 

 

w sprawie realizacji szkolenia sportowego młodzieży uzdolnionej sportowo  

w publicznej Szkole Mistrzostwa Sportowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących 

 i Mistrzostwa Sportowego im. Jana Izydora Sztaudyngera w Szklarskiej Porębie. 

Zawarte pomiędzy: 

Powiatem Jeleniogórskim z siedzibą w Jeleniej Górze, ul. Kochanowskiego 10, reprezentowanym przez: 

 

1. Annę Konieczyńską - Starostę Jeleniogórskiego,  

2. Pawła Kwiatkowskiego – Wicestarostę, 

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Jeleniogórskiego – Grażyny Bojęć, 

zwanym dalej „Powiatem Jeleniogórskim”, 

a 

Polskim Związkiem Biathlonu z siedzibą w Katowicach, ul. Kościuszki 84 reprezentowanym  przez: 

 

1. Dagmarę Gerasimuk - Prezesa 

2. Stanisława Kępkę – Wiceprezesa 

zwanym dalej PZBiath.  

 

§1 

1. Na podstawie § 5 ust. 3 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 dnia 16 października 2012r., poz. 1129) strony zgodnie oświadczają, że wyrażają wolę 

prowadzenia na zasadach współpracy szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo w Szkole Mistrzostwa 

Sportowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego im. Jana Izydora Sztaudyngera 

w Szklarskiej Porębie na poziomie Liceum Ogólnokształcącego w dyscyplinie biathlon, zwanej dalej SMS Szklarska 

Poręba. 

2. Realizacja porozumienia oparta jest na zasadach określonych w „Programie dofinansowania zadań z obszaru 

wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży”  stanowiącym załącznik do decyzji nr 9 Ministra 

Sportu i Turystyki z dnia 23 stycznia 2018r.(Dz. U. Ministra Sportu i Turystyki z dnia 23 stycznia 2018 r. poz. 11 

w zakresie dotyczącym szkolenia grupowego zawodników w Szkołach Mistrzostwa Sportowego. 

§2 

Zgodnie z art. 8 ust. 16 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000 i 1290) 

organem prowadzącym szkołę SMS Szklarska Poręba, o której mowa w § 1 jest Powiat Jeleniogórski. Na podstawie art. 

57 ust. 1 w/w ustawy organ prowadzący sprawuje nadzór nad jej działalnością w zakresie spraw finansowych 

i administracyjnych. 

§3 

1. Na podstawie umowy nr 2018/0275/0006/SubB/DSW/, zawartej w dniu 22 czerwca 2018 roku w Warszawie, 

pomiędzy Polskim Związkiem Biathlonu a Ministrem Sportu i Turystyki, PZBiath. jest dla szkoły organem 

realizującym przedsięwzięcie.  

2. Kopia umowy, o której mowa w pkt. 1 (potwierdzona za zgodność z oryginałem) stanowi załącznik do niniejszego 

porozumienia.  

§4 

1. PZBiath. przekazywać będzie środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na szkolenie młodzieży uzdolnionej 

sportowo w SMS Szklarska Poręba za pośrednictwem organu prowadzącego szkołę tj. przez Powiat Jeleniogórski 

na rachunek bankowy w Getin Noble Bank S.A. nr 71 1560 0013 2444 5102 0000 0001 w wysokości zgodne z § 4 
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ust. 3. 

2. Powiat Jeleniogórski przekaże niezwłocznie otrzymane środki z PZBiath. w ramach Funduszu Rozwoju Kultury 

Fizycznej na rachunek bankowy SMS Szklarska Poręba. 

3. Wysokość środków otrzymanych na szkolenie w SMS Szklarska Poręba na podstawie uchwały Zarządu PZBiath. 

nr Z-23/1/2018 z dnia 09.03.2018 oraz umowy nr 2018/0275/0006/SubB/DSW/ w roku 2018 wynosi 182 000,00 

złotych (słownie: sto osiemdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100). Przy czym w/w kwota obejmuje koszty pośrednie 

w wysokości 16 540,00 złotych (słownie: szesnaście tysięcy pięćset czterdzieści złotych 00/100), z której to 

PZBiath. pobiera  za obsługę zadania 8 270,00 złotych (słownie: osiem tysięcy dwieście siedemdziesiąt złotych 

00/100), kwota ta zawiera również środki na zakup sprzętu i ubiorów sportowych w wysokości  93 967,52 złotych 

(słownie: dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt siedem złotych 52/100), których zakupu 

dokonuje PZBiath. oraz środki na realizację badań diagnostycznych zaplanowanych przez PZBiath. w wysokości 

13 000,00 złotych (słownie: trzynaście tysięcy złotych), które to środki pozostają na rachunku bankowym PZBiath. 

4. Środki finansowe w wysokości 66 762,48 złotych (słownie: sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa 

złote 48/100), ujmowane są w budżecie Powiatu Jeleniogórskiego, a wydatki na realizację zadań w planie 

finansowym SMS Szklarska Poręba z uwzględnieniem prowadzenia wyodrębnionej ewidencji w odniesieniu do 

tych środków (rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia 

gospodarki finansowej  jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych - t. j. Dz. U. 2015 r., 

poz 1542 z późn. zm.)  

5. Zakup sprzętu sportowego i ubiorów sportowych za kwotę, o której mowa § 4 ust. 3 odbywa się na rachunek 

PZBiath. W/w sprzęt i ubiory zostaną przekazane SMS Szklarska Poręba na podstawie protokołu zdawczo-

odbiorczego. SMS Szklarska Poręba wpisuje sprzęt i ubiory sportowe do księgi inwentarzowej, a zawodnik 

otrzymujący sprzęt i ubiory sportowe ma obowiązek pisemnego potwierdzenia ich odbioru.  

6. Wykonawcą niniejszego porozumienia ze strony Powiatu Jeleniogórskiego będzie Dyrektor SMS Szklarska Poręba, 

który będzie przedkładał rozliczenia bezpośrednio do PZBiath. 

7. Całkowita dokumentacja związania z realizacją zadania przechowywana jest w SMS Szklarska Poręba.  

 

§5 

1. Za młodzież uzdolnioną sportowo, szkoloną w SMS Szklarska Poręba i dofinansowywaną ze środków FRFK uważa 

się zawodników w kategoriach wiekowych: junior i junior młodszy, młodzik, którzy zrzeszeni są w klubach 

sportowych oraz: 

a) legitymują się co najmniej II klasą sportową, 

b) posiadają licencję Polskiego Związku Biathlonu, 

c) objęci są programem szkolenia sportowego realizowanego przez PZBiath., 

d) posiadają aktualne badania lekarskie poświadczone w książeczce/karcie zdrowia zawodnika  

 

2. Zawodnicy w okresie szkolenia w SMS Szklarska Poręba, niezależnie od kategorii wiekowej, mogą zmieniać barwy 

klubowe tylko i wyłącznie za porozumieniem klubów. W przypadku zmiany barw klubowych, bez zgody klubu 

macierzystego, może zostać wstrzymane dofinansowanie danego zawodnika. 

 

§6 

1. PZBiath., realizuje program szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo, zobowiązuje się do: 

a) opracowywania i koordynowania programu szkoleniowego realizowanego przez szkołę, 

b) ustalenia kryterium rekrutacji do szkoły i udziału w niej oraz selekcji dynamicznej w okresie trwania 

szkolenia  i nauki na warunkach uzgodnionych z organem prowadzącym, 

c) zabezpieczenia w kalendarzach sportowych startów kontrolnych i zagranicznych wynikających 

z programu szkolenia sportowego, 

d) koordynowania, nadzorowania i kontrolowania programów szkolenia sportowego realizowanych 

przez nauczycieli - trenerów szkoły poprzez wyznaczonego pracownika lub działacza społecznego, 

e) organizowania posiedzeń Zarządu poświęconych analizie i ocenie szkolenia realizowanego przez szkołę, 

f) przeprowadzania przez Komisję Rewizyjną statutowych kontroli realizacji programu szkolenia sportowego 

szkoły, 
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g) wykazywania we wszystkich protokołach o komunikatach z imprez sportowych, w których uczestniczyć 

będą uczniowie szkoły ich związku ze szkołą, poprzez zapis przy nazwisku - SMS Szklarska Poręba, 

h) przestrzegania przepisów oświatowych w sprawach realizowania kształcenia ogólnego i szkolenia 

sportowego w szkole. 

§7 

1. Powiat Jeleniogórski jako organ prowadzący SMS Szklarska Poręba wypełnia wszystkie powinności wymienione 

w §2 porozumienia, a wynikające z ustawy Prawo oświatowe, a szczególnie: 

a) określa plan finansowy szkoły i sprawuje nadzór ekonomiczno-administracyjny, polegający na 

prawidłowości w dysponowaniu przyznanymi szkole środkami budżetowymi oraz ich gospodarowaniem, 

b) sprawuje nadzór nad przestrzeganiem obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 

pracy uczniów i pracowników, 

c) przestrzega przepisy dotyczące organizacji pracy szkoły i placówki, 

d) zapewnia odpowiednie warunki umożliwiające Dyrektorowi szkoły zatrudnianie, zwalnianie nauczycieli, 

trenerów oraz innych pracowników szkoły, na podstawie planu finansowego o którym mowa w pkt  1. 

§8 

Porozumienie zawarto na czas określony, tj. od 01.01.2018 do 31.12.2018 z możliwością jego rozwiązania. 

§9 

1. Porozumienie może być rozwiązana przez PZBiath. w drodze wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym 

w przypadku: 

a) wykorzystywania udzielonej dotacji niezgodnie z przeznaczeniem; 

b) nieterminowego lub nienależytego wykonywania umowy, w tym w szczególności zmniejszenia zakresu 

rzeczowego realizowanego zadania, stwierdzonego na podstawie wyników kontroli oraz oceny realizacji 

wniosków i zaleceń pokontrolnych; 

c) jeżeli Powiat Jeleniogórski przekaże część lub całość dotacji osobie trzeciej, z uchybieniem zapisów 

niniejszej umowy; 

d) jeżeli Powiat Jeleniogórski odmówi poddania się kontroli bądź w terminie określonym przez PZBiath. 

nie doprowadzi do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. 

2. W przypadku wykorzystania przez Powiat Jeleniogórski przyznanej dotacji niezgodnie z przeznaczeniem, Powiat 

Jeleniogórski zostaje objęty zakazem ubiegania się o dofinansowanie przez okres do 2 lat. 

3. Rozwiązując Porozumienie, PZBiath. określi kwotę dotacji podlegającej zwrotowi w wyniku stwierdzenia 

okoliczności, o których mowa w ust. 1, wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, 

naliczanymi od dnia przekazania dotacji, termin jej zwrotu oraz nazwę i numer konta, na które należy dokonać 

wpłaty. 

4. Porozumienie może być również rozwiązane na mocy porozumienia stron w przypadku wystąpienia okoliczności,  

za które Powiat Jeleniogórski i PZBiath. nie ponoszą odpowiedzialności, a które uniemożliwiają wykonanie 

Porozumienia. W takiej sytuacji skutki finansowe i ewentualny zwrot środków PZBiath. i Powiat Jeleniogórski 

określą w sporządzonym protokole. 

§10 

Wszelkie zmiany w Porozumieniu pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej w postaci aneksu. 

 

§ 11 

1. Osobą do kontaktu z ramienia PZBiath. w sprawach realizacji umowy jest: 

 Agnieszka Sebboua a.sebboua@biathlon.com.pl tel. 32/207 53 82 

 

2. Osobą do kontaktu z ramienia Powiatu Jeleniogórskiego w sprawach realizacji umowy jest: 

Sylwia Sikora                s.sikora@powiat.jeleniogorski.pl                               tel. 75/64 73 308 
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§13 

Porozumienie sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, każdy na prawach oryginału, po dwa dla każdej 

ze stron oraz jeden egzemplarz otrzymuje Dyrektor SMS Szklarska Poręba.  

 
 
 

Powiat Jeleniogórski              Polski Związek Biathlonu 
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