
 

 

POROZUMIENIE NR F. 3032.90.2019 

z dnia 27 grudnia 2019 r. 

w sprawie współdziałania Gminy Walim z Gminami: Boguszów Gorce, Stare Bogaczowice, 

Mieroszów, Głuszyca, Szczawno Zdrój i wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w zakresie wspólnej 

realizacji zadania pn. „Edukacja przez inspirację na lata 2019-2024” 

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8, art. 10, art. 18 ust. 2, pkt 12 oraz art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz 

- uchwały nr XII/102/2019  Rady Gminy Walim z dnia 26 listopada 2019 r.  

- uchwały nr XVI/91/19  Rady Miasta Boguszów Gorce z dnia 28 listopada 2019 r.  

- uchwały nr X/100/2019  Rady  Gminy Stare Bogaczowice z dnia 29 listopada 2019 r. 

- uchwały nr XV/101/2019  Rady Miasta Mieroszów  z dnia 19 grudnia 2019 r.  

- uchwały nr XVII/128/2019             Rady Miasta Głuszyca z dnia 26 listopada 2019 r.  

- uchwały nr XV/68/2019  Rady Miasta Szczawna Zdrój z dnia 22 listopada 2019 r.  

 

w sprawie współdziałania gmin: Walim, Boguszów Gorce, Stare Bogaczowice, Mieroszów, Głuszyca, 

Szczawno Zdrój i wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia przez Wójta Gminy Walim w zakresie 

wspólnej realizacji zadania – programu pn. „Edukacja przez inspirację na lata 2019-2024” zostaje zawarte 

porozumienie międzygminne zwane dalej „porozumieniem”,  

pomiędzy: 

Gminą Walim z siedzibą w Walimiu, ul. Boczna 9, w imieniu której działa Wójt Gminy Walim Adam 

Hausman, 

1) Gminą Miasto Boguszów Gorce z siedzibą w Boguszowie-Gorcach, Plac Odrodzenia 1, w imieniu, której 

działa Zastępca Burmistrza Miasta Sebastian Drapała,  

2) Gminą Mieroszów z siedzibą w Mieroszowie, pl. Niepodległości 1, w imieniu której działa Burmistrz 

Miasta Mieroszowa Andrzej Lipiński,  

3) Gminą Stare Bogaczowice z siedzibą w Starych Bogaczowicach, ul. Główna 132, w imieniu której 

działa Wójt Gminy Stare Bogaczowice Mirosław Lech,  

4) Gminą Głuszyca z siedzibą w Głuszycy, ul. Grunwaldzka 55, w imieniu której działa Burmistrz Głuszycy 

Roman Głód,  

5) Gminą Szczawno Zdrój z siedzibą w Szczawnie Zdroju, ul. Kościuszki 17, w imieniu której działa 

Burmistrz Szczawna Zdroju Marek Fedoruk.  

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 21 lutego 2020 r.

Poz. 1450



§ 1. 1. Strony porozumienia postanawiają współdziałać w zakresie realizacji zadania - programu  

pn. „Edukacja przez inspirację na lata 2019-2024”, polegającego na organizacji raz w roku kalendarzowym 

wycieczki dla 10 uczniów wraz z opiekunem, ze szkół podstawowych z każdej ze współpracujących gmin,  

do miast i miejsc związanych ściśle z historią Polski, kulturą regionu, do miejsc pamięci narodowej. 

2. Strony porozumienia współfinansują zadanie, o którym mowa w ust. 1 w następujący sposób: 

1) Gmina Boguszów-Gorce – 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) rocznie, 

2) Gmina Stare Bogaczowice – 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) rocznie, 

3) Gmina Mieroszów – 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) rocznie, 

4) Gmina Głuszyca –  1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) rocznie, 

5) Gmina Walim – 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) rocznie, 

6) Gmina Szczawno Zdrój – 1.000,00 zł ( słownie: jeden tysiąc złotych) rocznie. 

3. Realizacja zadania, o którym mowa w ust. 1 nastąpi w latach 2019-2024. 

§ 2. 1. Strony stwierdzają, że Gmina Walim pełni rolę lidera odpowiedzialnego, w szczególności za: 

1) zapewnienie środków pozabudżetowych na realizację zadania określonego w § 1 ust. 1 niniejszego 

porozumienia, 

2) koordynację, organizację i realizację wyjazdu uczniów wraz z opiekunem, 

3) ubezpieczenie uczestników wyjazdu, 

4) rozliczenie finansowe i merytoryczne wyjazdu (złożenie kompletnego sprawozdania końcowego – 

kserokopie faktur potwierdzonych za zgodność z oryginałem, wydruki przelewu potwierdzającego 

wydatkowanie przyznanych środków na realizację zadania), 

5) informowanie gmin uczestniczących w programie o problemach w realizacji zadania, w tym o zamiarze 

zaprzestania jego realizacji. 

2. Każda gmina uczestnicząca w programie  odpowiedzialna jest w szczególności za: 

1) zapewnienie w każdym roku realizacji Zadania udziału 10 uczniów szkół podstawowych prowadzonych 

przez gminę, wybranych zgodnie z Regulaminem rekrutacji uczniów do udziału w wycieczce w ramach 

realizacji zadania „Edukacja przez inspirację na lata 2019-2024”, stanowiącym załącznik nr 1 do 

niniejszego porozumienia. 

2) zapewnienie opiekuna, dla grupy uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez gminę. 

3) przekazanie środków finansowych Gminie Walim w wysokości 1.000,00 zł rocznie, na podstawie noty 

obciążeniowej wystawionej przez Gminę Walim. 

3. Termin rozliczenia wynosi 14 dni od zakończenia zadania w danym roku. 

§ 3. Gmina Walim zobowiązuje się do wykorzystania przekazanych środków finansowych zgodnie z celem 

określonym w § 1 ust. 1 niniejszego porozumienia. 
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§ 4. Strony porozumienia zobowiązują się do współpracy w celu jak najlepszego zrealizowania wspólnego 

zadania pn. „Edukacja przez inspirację na lata 2019-2024”. 

Wójt Gminy Walim: 

A. Hausman 

Zastępca Burmistrza Miasta Boguszów-Groce: 

S. Drapała 

Burmistrz Miasta Mieroszowa: 

A. Lipiński 

Wójt Gminy Stare Bogaczowice: 

M. Lech 

Burmistrz Głuszycy: 

R. Głód 

Burmistrz Szczawna Zdroju: 

M. Feroduk 
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