
 

 

POROZUMIENIE MIĘDZYGMINNE NR OR.032.21.2016 

 

z dnia 14 listopada 2016 r. 

 

w sprawie organizowania, prowadzenia i finansowania nauki języka łemkowskiego dla uczniów  

w międzyszkolnym punkcie nauczania języka mniejszości narodowej prowadzonym przez Gminę 

Miejską Chojnów 

 

zawarte pomiędzy: 

Gminą Miejską Chojnów reprezentowaną przez: Jana Serkiesa - Burmistrza Chojnowa, przy kontrasygnacie 

Skarbnika Miasta Anny Rybarczyk, 

a  

Gminą Polkowice reprezentowaną przez: Renatę Dembek - Zastępcę Burmistrza, przy kontrasygnacie 

Skarbnika Gminy - Krystyny Kozłowskiej, 

 

PREAMBUŁA 

Strony niniejszego porozumienia, mając na względzie art. 35 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, 

który obywatelom polskim należącym do mniejszości narodowych i etnicznych zapewnia między innymi 

rozwój kultury i własnego języka oraz zachowanie obyczajów i tradycji, ustalają wspólne działanie na rzecz 

umożliwienia uczniom należącym do łemkowskiej mniejszości etnicznej nauki w międzyszkolnym punkcie 

nauczania języka mniejszości łemkowskiej. Strony porozumienia kierują się dobrem ucznia. 

§ 1. 1. Przedmiotem porozumienia jest powierzenie Gminie Miejskiej w Chojnowie od dnia 1 września 

2016 r. organizacji nauki języka łemkowskiego w międzyszkolnym punkcie nauczania języka łemkowskiego 

działającym przy Szkole Podstawowej nr 3 w Chojnowie. 

2. Gmina Miejska Chojnów oświadcza, że realizacja zadania wskazanego w ust. 1 będzie wykonywana 

przez nauczyciela posiadającego określone kwalifikacje, zgodnie z Kartą Nauczyciela. 

3. Przedmiot porozumienia nie obejmuje obowiązków związanych z kosztami transportu i opieki w czasie 

przewozu uczniów do międzyszkolnego punktu nauczania języka łemkowskiego. 

§ 2. Zatrudnienie nauczyciela języka łemkowskiego ze wszystkimi skutkami wynikającymi ze stosunku 

pracy i przepisów związanych z warunkami oraz sposobem organizowania nauki języka mniejszości narodowej 

przyjmuje Gmina Miejska Chojnów i realizować będzie za pośrednictwem Szkoły Podstawowej  

nr 3 w Chojnowie. 

§ 3. 1. Za realizację zadania, o którym mowa w § 1 Strony porozumienia będą ponosić koszty w wysokości 

proporcjonalnej do liczby uczniów objętych nauczaniem. 
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2. Zwrot kosztów będzie następował zaliczkowo w formie dotacji celowej, w okresach miesięcznych,  

na podstawie noty księgowej płatnej na rachunek bankowy wskazany w nocie księgowej, w terminie 14 dni  

od dnia jej otrzymania. 

3. W przypadku braku wymienionej w ust. 2 wpłaty kwoty, Gmina Miejska Chojnów ma prawo obciążyć 

Gminę Polkowice odsetkami w wysokości określonej, jak dla zaległości podatkowych. 

4. Gmina Miejska Chojnów przekaże Gminie Polkowice roczne rozliczenie środków za rok poprzedni,  

o których mowa w ust. 1, nie później niż do 25 stycznia roku następnego. 

5. W przypadku, gdy kwota należnej dotacji wynikająca z rozliczenia, o którym mowa w ust. 4, będzie 

wyższa od kwoty dotacji, jaką otrzymała Gmina Miejska Chojnów, to Gmina Polkowice dokona wpłaty 

należnej kwoty w terminie 30 dni od daty otrzymania rozliczenia i noty księgowej. W przypadku 

nieuregulowania płatności w powyższym terminie Gmina Polkowice zobowiązuje się zapłacić odsetki  

w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych. 

6. W przypadku, gdy kwota należnej dotacji wynikająca z rozliczenia, o którym mowa w ust. 4, będzie 

niższa od kwoty dotacji, jaką otrzymała Gmina Miejska Chojnów, to Gmina Miejska Chojnów dokona zwrotu 

niewykorzystanej części dotacji w terminie 30 dni od daty przekazania rozliczenia. W przypadku 

nieuregulowania płatności w powyższym terminie Gmina Miejska Chojnów zobowiązuje się zapłacić odsetki  

w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych. 

§ 4. 1. Porozumienie zawiera się na czas nieokreślony i może zostać wypowiedziane przez każdą ze stron  

z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec roku szkolnego. 

2. Wszystkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają zgody stron i zachowania formy pisemnej  

pod rygorem nieważności. 

3. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2016 r. 

§ 5. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron. 

  

Burmistrz: 

J. Serkies 

Skarbnik: 

K. Kozłowska 

Zastępca Burmistrza: 

R. Dembek 

Skarbnik Miasta: 

A. Rybarczyk 
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