
UCHWAŁA NR 47/132/19
ZARZĄDU POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO

z dnia 22 sierpnia 2019 r.

w sprawie akceptacji treści Aneksu Nr 2 do Porozumienia Nr 2/13 zawartego 27 września 
2013 r. w sprawie współdziałania organów prowadzących różne typy szkół połączone w zespół 

oraz zasad finansowania Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego 
w Szklarskiej Porębie.

Na podstawie  art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 511 ze zm.), art. 7 ust. 1 pkt 8 i art. 10 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2019 r. poz. 506), oraz  art. 91 ust. 8 ustawy z dnia 14 grudnia 
2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148), a także § 2 uchwały Rady Powiatu 
Jeleniogórskiego Nr VI/18/99  z dnia 10 czerwca 1999 r. w sprawie funkcjonowania Liceum 
Ogólnokształcącego i Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Biathlonie w Szklarskiej Porębie 
w strukturze organizacyjnej zespołu szkół,  uchwały Nr XXX/154/2017 Rady Powiatu 
Jeleniogórskiego z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych 
i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz 
ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych a także § 1 uchwały Nr IV/51/99 z dnia 
27 lutego 1999 r. Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie w sprawie utworzenia zespołu szkół i uchwały 
nr VI/75/99 z dnia 29 marca 1999 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/51/99 Rady Miejskiej 
w Szklarskiej Porębie z dnia 27 litego 1999 r. oraz § 2 ust. 1 i 2 uchwały Nr XXXIX/454/17 z dnia 
30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju 
szkolnego na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. uchwala się, co następuje:

§ 1. § 1. Akceptuje się treść aneksu Nr 2 do porozumienia Nr 2/13 zawartego w dniu                            
27 września 2013 r. z Gminą Szklarska Poręba w sprawie współdziałania organów prowadzących 
różne typy szkół połączone w zespół oraz zasad finansowania Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Starostę i Wicestarostę Jeleniogórskiego do podpisania aneksu do 
porozumienia z Gminą Szklarska Poręba.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od 1 września 2019 r.

 

Starosta Jeleniogórski

Krzysztof Wiśniewski

Wicestarosta Jeleniogórski

Jarosław Kotliński

Członek Zarządu Powiatu

Artur Smolarek

Id: DEDB144E-BC91-40D5-8185-8DA9463B0CA5. Uchwalony Strona 1 z 1



1 

 

 

 

 

 

 

 

Aneks  Nr 2  z dnia  …. …..2019 roku  

do Porozumienia Nr 2/13  

z dnia 27 września 2013 roku. 

 

 

pomiędzy Powiatem Jeleniogórskim, reprezentowanym przez: 

1. Krzysztofa Wiśniewskiego - Starostę Jeleniogórskiego 

2. Jarosława Kotlińskiego - Wicestarostę Jeleniogórskiego 

przy kontrasygnacie Grażyny Bojęć - Skarbnika Powiatu 

a  

Gminą Szklarska Poręba, reprezentowaną przez: 

1. Mirosława Grafa - Burmistrza Szklarskiej Poręby 

przy kontrasygnacie Agaty Skowrońskiej-Juralewicz - Skarbnika Miasta  

 

w sprawie współdziałania organów prowadzących różne typy szkół 

połączone w zespół szkół oraz zasad finansowania  

Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego  

 

 

W związku z uchwałami, podjętymi przez Radę Miejską w Szklarskiej Porębie: 

- Nr IV/45/19 z dnia 31 stycznia 2019 r. w prawie wyrażenia woli wyłączenia Szkoły 

Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego z Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego im. Jana Izydora Sztaudyngera 

w Szklarskiej Porębie; 

- Nr IV/46/19 z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia woli włączenia Szkoły 

Podstawowej Nr 5 im. Wlastimila Hofmana w Szklarskiej Porębie do Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego im. Jana Izydora Sztaudyngera 

w Szklarskiej Porębie; 

- Nr VIII/106/19 z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia organizacji Szkoły 

Podstawowej Nr 5 im. Wlastimila Hofmana, która z dniem 1 września 2019 r. wejdzie 

w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego im. Jana Izydora 

Sztaudyngera w Szklarskiej Porębie;  

 

oraz przez Radę Powiatu Jeleniogórskiego: 

- Nr V/32/2019 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie wyłączenia Szkoły Podstawowej Nr 2 

z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego z Zespołu Szkół Ogólnokształcących 

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

Załącznik do uchwały Nr 47/132/19

Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego

z dnia 22 sierpnia 2019 r.
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- Nr V/33/2019 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie włączenia Szkoły podstawowej Nr 5 

im. Wlastimila Hofmana w Szklarskiej Porębie do Zespołu Szkół Ogólnokształcących 

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

- Nr IX/68/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie uchylenia nadania imienia Zespołowi 

Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego im. Jana Izydora Sztaudyngera 

w Szklarskiej Porębie;  

- Nr IX/69/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.  w sprawie zmiany nazwy i nadania imienia 

Liceum Ogólnokształcącemu w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa 

Sportowego im. Jana Izydora Sztaudyngera w Szklarskiej Porębie;  

 

skutkującymi zmianami organizacyjnymi szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego strony porozumienia Nr 2/13 zawartego 

w dniu 27 września 2013 r. aneksowanego 8 września 2017 r. postanawiają zmienić 

dotychczasową treść tego porozumienia i jednocześnie nadać mu nowe jednolite brzmienie: 

 

„Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511), art. 7 ust. 1 pkt. 8 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 91 ust. 8 ustawy 

z dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148) oraz uchwał Rady 

Powiatu Jeleniogórskiego: 

- Nr VI/18/99  z dnia 10 czerwca 1999 r. w sprawie funkcjonowania Liceum 

Ogólnokształcącego i Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Biathlonie w Szklarskiej Porębie 

w strukturze organizacyjnej zespołu szkół; 

- Nr XXXII/205/05 z dnia 29 lipca 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na włączenie 

Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie do Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących i Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Biathlonie im. Jana Izydora 

Sztaudyngera w Szklarskiej Porębie; 

- Nr X/62/07 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; 

- Nr XXVIII/163/13 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; 

- Nr XXX/154/2017 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół 

ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą 

– Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych; 

- Nr V/32/2019 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie wyłączenia Szkoły Podstawowej Nr 2 

z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego z Zespołu Szkół Ogólnokształcących 

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

- Nr V/33/2019 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie włączenia Szkoły Podstawowej Nr 5 

im. Wlastimila Hofmana w Szklarskiej Porębie3 do Zespołu Szkół Ogólnokształcących 

i Mistrzostwa Sportowego im. Jana Izydora Sztaudyngera w Szklarskiej Porębie; 
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- Nr IX/68/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie uchylenia nadania imienia Zespołowi 

Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego im. Jana Izydora Sztaudyngera 

w Szklarskiej Porębie;  

- Nr IX/69/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.  w sprawie zmiany nazwy i nadania imienia 

Liceum Ogólnokształcącemu w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa 

Sportowego im. Jana Izydora Sztaudyngera w Szklarskiej Porębie; 

 

i uchwał Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie: 

- Nr IV/51/99 z dnia 27 lutego 1999 r. i Nr VI/75/99 z dnia 29 marca 1999 r. w sprawie 

utworzenia Zespołu Szkół; 

- Nr XXXIV/410/05 z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie włączenia Gimnazjum 

Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie do Zespołu Szkół Ogólnokształcących 

i Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Biathlonie im. Jana Izydora Sztaudyngera; 

- Nr XXXIX/454/17 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół 

podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego na okres od dnia 1 września 

2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.; 

- Nr IV/45/19 z dnia 31 stycznia 2019 r. w prawie wyrażenia woli wyłączenia Szkoły 

Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego z Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego im. Jana Izydora Sztaudyngera 

w Szklarskiej Porębie; 

- Nr IV/46/19 z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia woli włączenia Szkoły 

Podstawowej Nr 5 im. Wlastimila Hofamana w Szklarskiej Porębie do Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego im. Jana Izydora Sztaudyngera 

w Szklarskiej Porębie; 

- Nr VIII/106/19 z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia organizacji Szkoły 

Podstawowej Nr 5 im. Wlastimila Hofmana, która z dniem 1 września 2019 r. wejdzie 

w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego im. Jana Izydora 

Sztaudyngera w Szklarskiej Porębie; 

 

strony porozumienia ustalają, co następuje: 

 

§ 1. Podstawowym celem porozumienia jest ustalenie zasad współdziałania Powiatu 

Jeleniogórskiego, zwanego dalej "Powiatem" z Gminą Szklarska Poręba zwaną dalej 

"Gminą", w zakresie funkcjonowania Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa 

Sportowego w Szklarskiej Porębie, zwanego dalej „Zespołem Szkół”, w tym określenie 

organu wykonującego zadania organu prowadzącego Zespół Szkół oraz sposobu 

współfinansowania zadań realizowanych przez Zespół Szkół i trybu rozwiązywania zespołu. 

 

§ 2. 1. Zespół Szkół obejmuje szkoły, dla których organem założycielskim 

i organem prowadzącym jest: 

1) Gmina – dla szkoły podstawowej: 
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Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego im. Wlastimila 

Hofmana wraz ze świetlicą szkolną, stołówką i Internatem, 

zwana na potrzeby niniejszego porozumienia „Szkołą Podstawową”  

 

2) Powiat – dla szkoły ponadpodstawowej, tj.: 

Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego im. Jana Izydora 

Sztaudyngera wraz z Internatem, 

zwane na potrzeby niniejszego porozumienia „Liceum Ogólnokształcącym” 

 

2. Zadania o których mowa w ust. 1 realizowane są w nieruchomościach przy 

ul. Obrońców Pokoju 17 oraz przy ul. 11 Listopada 2 w Szklarskiej Porębie, których 

właścicielem jest Gmina, z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. Internat, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, funkcjonuje w nieruchomości przy 

ul. Franciszkańskiej 34 w Szklarskiej Porębie, stanowiącej własność Powiatu. 

 

§ 3. Wykonującym zadania organu prowadzącego Zespół Szkół jest Powiat. 

 

§ 4. 1. Strony porozumienia współfinansują zadania realizowane przez Zespół Szkół, 

wynikające w szczególności z zatwierdzonych arkuszy organizacyjnych, zapewniające 

bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy, prawidłową realizację zadań oświatowych 

oraz prawidłowe wykonywanie zadań z zakresu obsługi administracyjnej i finansowej 

Zespołu Szkół. 

2. Z budżetu Gminy finansowana jest Szkoła Podstawowa oraz wszystkie zadania 

oświatowe zapewniające uczniom realizację obowiązku szkolnego na poziomie szkoły 

podstawowej. Gmina odpowiada za realizację ustawowych form działalności dydaktyczno-

wychowawczej szkoły podstawowej. 

3. Z budżetu Powiatu finansowane jest Liceum Ogólnokształcące oraz wszystkie 

zadania oświatowe zapewniające uczniom realizację nauki w szkole ponadpodstawowej. 

Powiat odpowiada za realizację ustawowych form działalności dydaktyczno-wychowawczej 

tej szkoły. 

 

§ 5. 1. Kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół wyłania się na zasadach 

określonych ustawą Prawo oświatowe, z tym że w skład komisji konkursowej, w ramach 

przedstawicieli organu prowadzącego szkołę, powołani zostaną przedstawiciele:  

1) Gminy – 1 osoba, 

2) Powiatu – 2 osoby. 

2. Ocenę pracy dyrektora Zespołu Szkół ustala Starosta Jeleniogórski, zgodnie 

z ustawą  Karta Nauczyciela, po zasięgnięciu opinii Burmistrza Miasta Szklarska Poręba. 
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3. Stanowisko wicedyrektora lub inne stanowiska kierownicze tworzy się, zgodnie ze 

Statutem Zespołu Szkół, w uzgodnieniu pomiędzy stronami porozumienia, przy 

uwzględnieniu specyfiki realizowanych zadań oraz łącznej liczby oddziałów w Zespole Szkół. 

 

§ 6. 1. W Zespole Szkół stosowane są uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego 

podejmowane na podstawie odpowiednich zapisów ustawy Karta Nauczyciela.  

2. Projekty uchwał, o których mowa w ust. 1, w zakresie zapisów dotyczących 

uprawnień nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkół podlegają uzgodnieniu z Gminą. 

3. Analiza wydatków na wynagrodzenia, o której mowa w art. 30a ustawy Karta 

Nauczyciela, obejmuje wszystkich nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkół. Analizę 

sporządza Powiat i przekazuje do wiadomości Gminy w terminie określonym w art. 30a ust. 5 

ustawy Karta Nauczyciela. 

 

§ 7. 1. Roczną organizację pracy Zespołu Szkół sporządza Dyrektor Zespołu odrębnie 

dla Szkoły Podstawowej i dla Liceum Ogólnokształcącego oraz zbiorczo dla całego Zespołu 

Szkół. 

2. Projekty arkuszy organizacyjnych Szkoły Podstawowej i zbiorczy Zespołu Dyrektor 

przekazuje do Gminy do  dnia 10 kwietnia. 

3. Projekty arkuszy organizacyjnych Szkoły Podstawowej, Liceum Ogólnokształcącego 

i zbiorczy Dyrektor przekazuje do Powiatu nie później niż do dnia 21 kwietnia. 

4. Arkusze organizacyjne Szkoły Podstawowej zatwierdza Gmina i przekazuje do 

Powiatu, nie później niż do 25 maja. Powiat zatwierdza arkusze do dnia 29 maja.  

5. Dyrektor Zespołu Szkół, każdą zmianę arkusza organizacyjnego przedstawia 

do zatwierdzenia przez odpowiedni organ, nie później niż w okresie 14 dni od dnia 

wystąpienia potrzeby sporządzenia aneksu. 

6. Gmina lub Powiat zatwierdza zmiany w organizacji roku szkolnego nie później niż 

siódmego dnia roboczego od daty złożenia aneksu przez Dyrektora Zespołu Szkół. Dyrektor 

Zespołu niezwłocznie przekazuje do Powiatu kopię zatwierdzonego aneksu arkusza 

organizacyjnego Szkoły Podstawowej. 

  

§ 8. 1. Załącznik Nr 1 do niniejszego porozumienia określa procentowy udział liczby 

uczniów w poszczególnych szkołach funkcjonujących w Zespole Szkół. 

2. Załącznik Nr 1 sporządzany jest na dzień 30 września każdego roku i stanowi 

podstawę do rozliczeń między stronami porozumienia. 

2a. W roku 2019 Dyrektor Zespołu Szkół składa Załącznik Nr 1 do porozumienia wg 

stanu na dzień 1 i 30 września 2019 r.  

3. Dyrektor Zespołu Szkół zobowiązany jest do przedłożenia Stronom porozumienia 

w terminie określonym w art. 30 ustawy o systemie informacji oświatowej aktualizacji 

danych dotyczących liczby uczniów wraz z wydrukiem raportu pn. „Liczba uczniów i liczba 
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oddziałów wg klas w roku szkolnym” zamieszczonego w platformie Strefie dla 

zalogowanych. 

 

§ 9. 1. Na realizację niniejszego porozumienia Powiat otrzymuje od Gminy dotację 

w wysokości i terminach określonych w porozumieniu oraz wyodrębnione przez Zespół Szkół 

w planach dochody uzyskane z działalności Szkoły Podstawowej (rozdział: 80101, 80150, 

85401 i 85410). 

2. Dochody Szkoły Podstawowej odprowadzane są przez Zespół Szkół do Powiatu 

i przeznaczane na pokrycie wydatków bieżących (wydatki rzeczowe i bezosobowe) szkoły 

podstawowej (rozdział 80101), oraz świetlicy szkolnej (rozdział 85401) i internatu szkoły 

podstawowej (rozdział 85410). 

 

§ 10. Podstawą do określenia kosztów ponoszonych przez strony porozumienia, 

związanych z funkcjonowaniem Zespołu Szkół, są: 

1) zatwierdzone w arkuszach organizacyjnych ilości godzin dydaktycznych zgodne 

z ramowymi planami nauczania w poszczególnych typach szkół oraz wszystkie 

koszty wynikające z zatrudnienia w Zespole Szkół nauczycieli do realizacji tych 

godzin, 

2) zatwierdzone w arkuszach organizacyjnych ilości etatów kadry kierowniczej 

Zespołu Szkół i nauczycieli na stanowiskach: bibliotekarza, pedagoga szkolnego, 

wychowawcy świetlicy, wychowawców Internatów oraz koszty wynikające 

z zatrudnienia tej grupy nauczycieli; 

3) zatwierdzone w arkuszach organizacyjnych ilości etatów niepedagogicznych, 

tj. pracowników na stanowiskach urzędniczych, pomocniczych i obsługi oraz 

koszty wynikające z zatrudnienia tej grupy pracowników; 

4) uprawnienia nauczycieli do świadczeń pracowniczych, wynikające z ustaw: Karta 

Nauczyciela i Kodeks Pracy; 

5) zawarte umowy, zamówienia, zlecenia i dowody księgowe związane z bieżącymi 

wydatkami pozapłacowymi ujętymi w zatwierdzanych planach wydatków 

budżetowych. 

 

§ 11. 1. Gmina, na funkcjonowanie Szkoły Podstawowej, zabezpiecza środki 

finansowe: 

1) w wysokości pokrywającej koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi nauczycieli 

i wychowawców za zrealizowane godziny dydaktyczne w Szkole Podstawowej, 

w tym godziny ponadwymiarowe, z wyłączeniem wysokości wynagrodzenia wraz 

z pochodnymi za godziny obowiązkowego pensum dydaktycznego realizowanego 

przez kadrę kierowniczą Zespołu; 

2) w wysokości pokrywającej koszty świadczeń pracowniczych, zgodnie 

z kalkulacyjną liczbą etatów nauczycieli zatwierdzoną w arkuszu organizacyjnym 

Szkoły Podstawowej  (np. odpis na ZFŚS), z zastrzeżeniem pkt 3; 
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3) w wysokości 50 %  wynagrodzeń wraz z pochodnymi za obowiązujący czas pracy 

Dyrektora oraz Głównego księgowego Zespołu Szkół; 

4) w wysokości odpowiedniej do procentowego udziału liczby uczniów danego typu 

szkół w Zespole Szkół, zgodnie z załącznikiem nr 1 do porozumienia, o którym 

mowa w § 8, w stosunku do kosztów  wynikających z: 

a) wynagrodzeń wraz z pochodnymi za obowiązujący czas pracy wicedyrektorów 

oraz nauczycieli zatrudnionych na stanowisku bibliotekarza i pedagoga 

szkolnego;  

b) zatrudnienia pracowników niepedagogicznych, z wyłączeniem pracowników 

pionu kuchennego i Internatu w Szkole Podstawowej; 

c) przeprowadzanych bieżących konserwacji oraz napraw urządzeń i sprzętu 

(klasyfikowane w dziale 801,§ 4270 „Zakup usług remontowych“); 

d) przeprowadzanych drobnych usług remontowych (klasyfikowane w dziale 801, 

§ 4270  „Zakup usług remontowych“) nie przekraczających wartości 20.000 zł 

w skali roku; 

  5) w wysokości odpowiadającej wydatkom bieżącym ponoszonym na funkcjonowanie 

Świetlicy szkolnej i Internatu w Szkole Podstawowej, w tym wynagrodzeń 

wynikających z etatów pracowników pionu kuchennego i obsługi Internatu, 

zatwierdzonych przez Gminę w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej oraz 

naliczonych od nich pochodnych i świadczeń pracowniczych. 

6) w wysokości odpowiadającej potrzebom przeprowadzania usług remontowych 

Internatu w Szkole Podstawowej i Świetlicy szkolnej (klasyfikowanych w dziale 

854 § 4270 „Zakup usług remontowych”) ; 

7) w wysokości odpowiadającej potrzebom dokonywania zakupu materiałów 

do konserwacji urządzeń i sprzętu w Świetlicy szkolnej (pion kuchenny) oraz 

Internacie Szkoły Podstawowej. 

2. Świadczenia pracownicze wynikające z ustaw: Karta Nauczyciela lub Kodeks pracy 

dla nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkół, finansowane są przez strony porozumienia na 

podstawie przydziału godzin ujętego w arkuszu organizacyjnym w dniu poprzedzającym 

uzyskanie przez nauczyciela uprawnienia do danego rodzaju świadczenia (np. urlop dla 

poratowania zdrowia, odprawy przysługujące pracownikom ze stosunku pracy). 

3. Strony porozumienia uzgadniają zmiany wynagrodzeń pracowników zatrudnionych 

w Zespole. 

 

§ 12. Wydatki inwestycyjne i remontowe na rzecz Zespołu Szkół finansowane są na 

zasadach określanych przez strony porozumienia odrębną umową. 

 

§ 13. 1. Porozumienie nie ogranicza możliwości ponoszenia przez poszczególne strony, 

kosztów związanych z działalnością szkół funkcjonujących w Zespole Szkół z tym, 

że zakupy wyposażenia i zakupy inwestycyjne na potrzeby Liceum Ogólnokształcącego  

podlegają wyodrębnieniu w pomocniczej ewidencji ilościowo-wartościowej Zespołu Szkół.  
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2. W Zespole Szkół prowadzona jest pomocnicza ewidencja wydawanych materiałów 

do konserwacji urządzeń i sprzętu na potrzeby poszczególnych Internatów.  

 

§ 14. 1. Wielkość dotacji, o której mowa w § 9 ust. 1, ustalana jest na każdy rok 

budżetowy według zasady: 

1) Dyrektor Zespołu Szkół przedkłada do Gminy projekt planu dochodów i wydatków 

budżetowych (w układzie paragrafowym) w terminie do 15 września roku 

poprzedniego; 

2) Burmistrz Miasta Szklarska Poręba zatwierdza i przekazuje do Powiatu projekt, 

o którym mowa  w pkt. 1, w terminie do dnia 2 października; 

3) Burmistrz Miasta Szklarska Poręba, w terminie 14 dni od podjęcia uchwały 

budżetowej Miasta Szklarska Poręba na dany rok, zawiadamia Powiat o ostatecznej 

kwocie dotacji, według klasyfikacji budżetowej; 

4) wnioski o zmianę planu dochodów i wydatków budżetowych między działami 

i rozdziałami klasyfikacji budżetowej, w części dotyczącej zadań Szkoły 

Podstawowej, Dyrektor Zespołu Szkół przedkłada do zatwierdzenia Burmistrzowi 

Miasta Szklarska Poręba i do wiadomości Powiatu, w terminie oraz w wysokości 

umożliwiającej sfinansowanie obligatoryjnych zadań nałożonych na szkoły 

podstawowe; 

5) zatwierdzony wniosek, o którym mowa w pkt 4, stanowi podstawę do wystąpienia  

przez Zespół Szkół do Powiatu, o zmianę planu dochodów i wydatków w układzie 

paragrafowym; 

6) o każdorazowej zmianie wielkości dotacji Gmina pisemnie informuje Powiat, 

w terminie określonym w pkt 3, według klasyfikacji budżetowej oraz o planie po 

zmianie. 

2. Występowanie o dodatkowe środki, w tym unijne, pozyskiwane w wyniku 

konkursów na zadania realizowane w danym typie szkoły oraz nadzór nad ich 

wykorzystaniem należy do zadań własnych organów prowadzących te szkoły tj. odpowiednio 

Gminy i Powiatu.  

3. Realizacja zadań dodatkowych nie wynikająca z arkusza organizacyjnego 

finansowana jest ze środków własnych wdrażającego zadanie. 

4. Gmina odpowiada za zobowiązania finansowe związane z realizacją zadań 

nałożonych na Szkołę Podstawową, o których mowa w § 4 ust. 2. 

 

§ 15. 1. Powiat podpisuje porozumienia lub umowy w sprawie realizacji szkolenia 

młodzieży uzdolnionej sportowo na poziomie podstawowym i ponadpodstawowym 

w Zespole Szkół ze Związkami Sportowymi, które realizują wspierany przez Ministerstwo 

Sportu i Turystyki system dofinansowania programów szkolenia młodzieży uzdolnionej 

sportowo. 
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 2. Środki finansowe pochodzące z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 

przyznawane na szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w Szkole Podstawowej będą 

podlegały ujęciu bezpośrednio w budżecie Powiatu Jeleniogórskiego. 

 3. Wydatki na realizację szkolenia, o którym mowa w ust. 1 będą ujmowane 

w pełnej wysokości w planie finansowym Zespołu Szkół. 

 

 

§ 16. 1. Dotację, o której mowa w § 9, Gmina przekazuje na rachunek budżetu Powiatu 

według bieżących potrzeb, po zamówieniu środków w Gminie przez Księgowość Zespołu 

Szkół. 

2. Przelew każdej raty dotacji, o której mowa w ust. 1, zawiera oznaczenie właściwego 

rozdziału zgodnie z obowiązującą  klasyfikacją budżetową. 

3. Powiat na działalność Szkoły Podstawowej przekazuje do Zespołu Szkół środki 

finansowe  w wysokości otrzymywanej raty dotacji, o której mowa w ust. 1. 

 

§ 17. 1. Rozliczenie wykorzystania dotacji i dochodów, o których mowa w § 9 ust. 1 

następuje do dnia 25 stycznia po zakończeniu roku budżetowego według kosztów 

faktycznych wynikających z realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem Szkoły 

Podstawowej. Do rozliczenia stosuje się załącznik nr 2 do porozumienia sporządzony przez 

Dyrektora Zespołu.  

2. Różnica w środkach, o których mowa w ust. 1, podlega zwrotowi na rachunek 

bieżący budżetu strony porozumienia, której należne są środki. Zwrot należnych środków 

następuje do dnia 31 stycznia po zakończeniu roku budżetowego. 

3. W przypadku opóźnień zwrotu środków, o których mowa w ust. 2, stronie 

porozumienia, której należne są środki przysługują odsetki ustawowe.  

4. Zespół Szkół przekazuje stronom porozumienia comiesięczne sprawozdania, które 

stanowią podstawę monitorowania prawidłowości wykorzystywania dotacji: 

1) z wykonania planu dochodów budżetowych (Rb-27S); 

2) z wykonania planu wydatków budżetowych (Rb – 28 S); 

oraz wydruki wydatków na wynagrodzenia pracowników pedagogicznych 

i niepedagogicznych (narastająco wg typów szkół). 

5. Gminie przysługuje prawo kontroli wykorzystania dotacji w terminie uzgodnionym 

z Powiatem.  

6. Przeprowadzanie przez Gminę kontroli w Zespole Szkół, przy ewentualnym udziale 

pracownika Starostwa Powiatowego, wymaga uprzedniego przedłożenia zakresu kontroli. 

7. Wyniki kontroli, o której mowa w ust. 5 i 6, Gmina przedkłada w formie pisemnej 

Dyrektorowi Zespołu Szkół i Staroście Jeleniogórskiemu. 

 

§ 18. Rozwiązanie Zespołu Szkół lub wyłączenie szkół z Zespołu następuje w trybie 

ustawy Prawo oświatowe, na podstawie stosownej uchwały podjętej przez każdą ze stron 

porozumienia, nie później niż sześć miesięcy przed zakończeniem roku szkolnego. 
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§ 19. Zmiany postanowień niniejszego porozumienia wymagają zgody stron wyrażonej 

na piśmie, w formie aneksu do porozumienia. 

 

§ 20. 1. Wypowiedzenia niniejszego porozumienia może dokonać każda ze stron 

na zasadach określonych w § 18. 

2. Spory wynikające z realizacji porozumienia rozpatrywane są na zasadach 

określonych odrębnymi przepisami. 

 

§ 21. 1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie 

przepisy: 

− ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2019 r., poz. 1481),  

− ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawa Oświatowego (Dz.U. z 2019 r, poz. 1148 ze zm.), 

− ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r., poz. 967 ze zm.) 

− ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869), 

 

oraz innych ustaw w zapisach dotyczących budżetów jednostek samorządu terytorialnego. 

  

§ 22. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 

1 września 2019 roku.  

 

§ 23. Porozumienie sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, z których 

po dwa otrzymuje każda ze stron oraz jeden egzemplarz otrzymuje Dyrektor Zespołu Szkół.” 

 

§ 24. Niniejszy aneks wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r. 

 

Strony Aneksu: 

 

 

 Gmina  Szklarska Poręba Powiat Jeleniogórski 
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 ............................................ 

 (pieczątka Zespołu Szkół) 

 

Załącznik  nr 1 do porozumienia nr …….. 

z dnia  …………. r. 

 

w sprawie współdziałania organów prowadzących różne typy szkół połączone w zespół 

szkół oraz zasad finansowania Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa 

Sportowego w Szklarskiej Porębie. 

      

 Zgodnie z § 8 i § 11 ust. 1 pkt 4 Porozumienia określa się procentowy udział uczniów 

danego typu szkół funkcjonujących w Zespole, stan na dzień …………….……. r.: 

 

Lp. Wyszczególnienie 

Liczba uczniów  

wg stanu na  dzień 

……..…. r. 

Udział % 

(zaokrąglenie do 

dwóch miejsc po 

przecinku) 

1 2 3 4 

1. Powiat Jeleniogórski 

Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami 

Mistrzostwa Sportowego 

im. Jana Izydora Sztaudyngera  

  

2. Gmina Szklarska Poręba 

 Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami 

Mistrzostwa Sportowego im. Wlastimila 

Hofmana 

  

3. Razem w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących i Mistrzostwa 

Sportowego w Szklarskiej Porębie. 

  

 

W załączeniu: wydruk według stanu na dzień …………. r. 

 

 

 

 

 

Szklarska Poręba, dnia ………… r.   

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

 (podpis Dyrektora Zespołu Szkół) 

 

 

Otrzymują: 

1/ Burmistrz Miasta Szklarska Poręba 

2/ Starosta Jeleniogórski 

3/ a/a 
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 ............................................ 

 (pieczątka Zespołu Szkół) 

 

 

Załącznik nr 2 do porozumienia nr ………  

z dnia .......................... 

 

w sprawie współdziałania organów prowadzących różne typy szkół połączone w zespół 

szkół oraz zasad finansowania Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa 

Sportowego w Szklarskiej Porębie. 

      

  

Zgodnie z § 17 ust. 1 Porozumienia rozliczam dochody uzyskane przez szkoły, o których 

mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 i dotację przekazaną z budżetu Gminy na funkcjonowanie tych szkół 

w roku ……………… 

 

 

Rozdział 
Plan 

dochodów 

Wykonanie 

dochodów 

Różnica 

3 - 2 
Dotacja 

Razem 

3 + 5 

Wydatki 

budżetowe 

Różnica 

6 - 7 

     1       2         3      4       5      6       7       8 

        

        

        

        

        

        

        

        

Razem        

 

 

 

Szklarska Poręba, dnia ….............................. 

 

 

 

 

 …............................................................. 

 (podpis Dyrektora Zespołu Szkół) 

 

 

Otrzymują: 

1/ Skarbnik Miasta Szklarska Poręba 

2/ Wydział Oświaty i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze 

3/ a/a 
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Uzasadnienie

W oparciu o zapis § 1 zawartego w dniu 27 września 2013 r. Porozumienia Nr 2/13
podstawowym jego celem było ustalenie zasad współdziałania Powiatu Jeleniogórskiego
z Gminą Szklarska Poręba w zakresie funkcjonowania Zespołu Szkół, wskazanie organu
wykonującego zadania organu prowadzącego oraz sposobu współfinansowania zadań
realizowanych przez Zespół i trybu rozwiązywania zespołu.

W związku z wprowadzoną od 01 września 2017 r. reformą systemu oświaty obejmującą
dostosowanie sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego jednostki
samorządu terytorialnego obowiązane zostały do uchwalenia nowej sieci szkół publicznych.

Rada Miejska Szklarskiej Poręby uchwałą Nr XXXIX/454/17 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie
dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego na okres od
dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. przekształciła Gimnazjum funkcjonujące
w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego im. Jana Izydora Sztaudyngera
w Szklarskiej Arskiej w 8-letnią Szkołę Podstawową.

W związku z uchwałą Nr V/33/2019 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 28 lutego 2019 r.
w sprawie włączenia Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Wlastimila Hofmana w Szklarskiej Porębie do
Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego im. Jana Izydora Sztaudyngera
w Szklarskiej Porębie należało dostosować Porozumienie Nr 2/13 zawarte w dniu 27 września
2013 roku pomiędzy Powiatem Jeleniogórskim, a Gminą Miasta Szklarska Poręba.
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