
UCHWAŁA NR II/16/2018
POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO

z dnia 11 grudnia 2018 r.

w sprawie akceptacji treści aneksu do Porozumienia 20/2018 z dnia 1 października 2018 roku z Polskim 
Związkiem Narciarskim 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.

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 
z 2018 r. poz. 995 z późn. zm) oraz § 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) Rada Powiatu Jeleniogórskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Akceptuje się treść aneksu do Porozumienia nr 20/2018 z dnia 1 października 2018 roku z Polskim 
Związkiem Narciarskim z siedzibą w Krakowie 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

do uchwały w sprawie akceptacji treści aneksu do Porozumienia 20/2018 z dnia 1 października 2018 roku 
z Polskim Związkiem Narciarskim 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. Uchwałą nr L/252/2018 z dnia 1 października 2018 roku 
Rady Powiatu Jeleniogórskiego została zaakceptowana treść Porozumienia z Polskim Związkiem Narciarskim, 
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. W związku z informacja przekazaną przez Polski Związek Narciarski o zwiększenie 
przekazanej na 2018 rok dotacji o 7.500 zł, a także na podstawie § 15 ust. 2 Porozumienia, który określa wymogi 
przy dokonaniu zmian w zapisach umowy, koniecznym jest zawarcie aneksu do Porozumienia.
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SS 1 

 
ANEKS Nr 1/2018 

 
z dnia  ........................ r. 

 
do porozumienia Nr 20/2018 z dnia 01.10.2018 r. zawartego 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 w 
Jeleniej Górze 

zawarty pomiędzy: 

 
Powiatem Jeleniogórskim reprezentowanym przez 
 

1. KRZYSZTOF WIŚNIEWSKI – Starosta Jeleniogórski 
2. JAROSŁAW KOTLIŃSKI  – Wicestarosta 

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Jeleniogórskiego – GRAŻYNY BOJĘĆ 

 
zwanym dalej „Powiatem Jeleniogórskim” 

 
i 
 
Polskim Związkiem Narciarskim, z siedzibą w Krakowie, ul. Mieszczańska 18/3, wpisanym do rejestru 
stowarzyszeń przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000121124, NIP: 645-14-72-763; Regon: 000866573, 
reprezentowanym przez: 
 
1. APOLONIUSZA TAJNERA - Prezesa PZN 

2. JANA WINKIELA - Sekretarza Generalnego PZN 

 

Strony zgodnie postanawiają wprowadzić następujące zmiany do porozumienia z dnia 01 października 
2018. 

§ 1 

W § 4 porozumienia  ust. 2a-2c; 2e, otrzymuje następujące brzmienie: 

 
„ 2. Na realizację zadania o którym mowa w § 1 w roku 2018 przyznano środki w wysokości: 57.500,00 zł 
(słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych 00/100). W/w kwota obejmuje koszty pośrednie 
w wysokości 4.500 zł (słownie: cztery tysiące pięćset złotych 00/100), która zostanie w całości przekazana 
na obsługę zadania dla SMS w Szklarskiej Porębie.  

2a. Powiat Jeleniogórski zobowiązany jest do przekazania na realizację zadania środków finansowych w 
wysokości 36.123,75 zł (słownie: trzydzieści sześć tysięcy sto dwadzieścia trzy złote  75/100). 

2b. Dyrektor SMS w Szklarskiej Porębie pod nadzorem Powiatu Jeleniogórskiego zobowiązany jest do 
przekazania na realizację zadania środków finansowych pochodzących z wpłat i opłat adresatów zadania, 
w wysokości 2.800,00. zł (słownie: dwa tysiące osiemset złotych 00/100). 

2c.  Całkowity koszt zadania publicznego SMS w Szklarskiej Porębie stanowi suma kwot z dotacji, środków 
finansowych własnych oraz środków finansowych z innych źródeł i wynosi 93.623,75 zł (słownie: 
dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset dwadzieścia trzy złote 75/100). 
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SS 2 

  2e. Procentowy udział dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego wynosi nie więcej niż 61,42 %.  

 

§ 2 
 

1. Załącznik nr 1 - „Harmonogram przekazywania środków finansowych” - otrzymuje brzmienie, 
określone jak w załączniku Nr 1 do niniejszego aneksu.  

2. Załącznik nr 3 - „Preliminarz kosztów bezpośrednich i pośrednich – zestawienie zbiorcze kosztów -
2017” - otrzymuje brzmienie, określone jak w załączniku Nr 2 do niniejszego aneksu. 

 

§ 3 

    Pozostałe postanowienia Porozumienia NR 20/2018 z dnia  01.10.2018 roku pozostają bez zmian.  
 

§ 4 

    Aneks sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których po jednym otrzymuje każda ze 
stron umowy, a jeden - dyrektor SMS w Szklarskiej Porębie. 

    
   
 
 
 
  ............................................         ..............................................    
 
 
 

 
             ............................................                                                        ...............................................  
                        Zarząd Powiatu          Polski Związek Narciarski 
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