
 

 

POROZUMIENIE MIĘDZYGMINNE  

 

zawarte w dniu 09 sierpnia 2017 r.  

pomiędzy:  

Gminą Gaworzyce reprezentowaną przez:  

Pana Jacka Szwagrzyka - Wójta Gminy Gaworzyce,  

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy p. Bogusławy Samul  

a  

Gminą Niegosławice  reprezentowaną przez: 

Pana  Jana Kosińskiego   – Wójta Gminy Niegosławice,  

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy  p. Mirosławy Baranowskiej.   

 

w sprawie powierzenia Gminie Gaworzyce zadania w zakresie zapewnienia warunków kształcenia, 

wychowania i opieki uczniom zamieszkałym w miejscowościach: Nowa Jabłona, Nowy Dwór, Zimna 

Brzeźnica, gm. Niegosławice oraz bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu uczniów szkoły 

podstawowej w Gaworzycach 

Na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2016 r., poz. 446 ze zm.) w związku z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty 

(Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 ze zm.) oraz uchwały Nr XXIV/203/2017 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 

30 czerwca w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego i uchwały  

Nr XXXIII.177.2017 Rady Gminy Niegosławice z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody  

na zawarcie porozumienia międzygminnego - określającego zasady współpracy gmin w zakresie realizacji 

obowiązku szkolnego. Strony Porozumienia zgodnie postanawiają: 

§ 1. 1. Gmina Niegosławice oświadcza, że wyraża zgodę na uczęszczanie uczniów z miejscowości Nowa 

Jabłona, Nowy Dwór i Zimna Brzeźnica, gm. Niegosławice do Szkoły Podstawowej im. Kornela 

Makuszyńskiego w Gaworzycach prowadzonej przez Gminę Gaworzyce. 

2. Obowiązek dowozu uczniów z miejscowości wym. W ust. 1 do Szkoły Podstawowej im. Kornela 

Makuszyńskiego w Gaworzycach pod względem organizacyjnym i finansowym spoczywa na Gminie 

Gaworzyce. 

§ 2. 1. Gmina Gaworzyce zobowiązuje się do pokrywania wydatków związanych z realizacją zadnia, 

o którym mowa § 1, ze środków części oświatowej subwencji ogólnej oraz dotacji celowych przydzielanych 

Gminie Gaworzyce z budżetu Państwa w danym roku budżetowym. 
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2. W przypadku wydatków związanych z realizacją zadania, o którym mowa § 1 nieznajdujących pokrycia 

finansowego w części oświatowej subwencji ogólnej oraz dotacjach celowych przydzielanych Gminie 

Gaworzyce z budżetu Państwa w danym roku budżetowym, Gmina Gaworzyce zobowiązuje się do pokrywania 

wydatków ze środków własnych. 

§ 3. Każda zmiana Porozumienia wymaga dwustronnego uzgodnienia i formy pisemnej. 

§ 4. 1 Porozumienie zawarte zostaje na czas nieokreślony. 

2. Porozumienie może zostać wypowiedziane przez każdą ze stron za 12 miesięcznym okresem 

wypowiedzenia ze skutkiem na 31 sierpnia roku kalendarzowego przypadającego po okresie wypowiedzenia. 

§ 5. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 września 2017r.  

i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i Lubuskiego. 

§ 6. Porozumienie sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 dla każdej ze stron. 

§ 7. 1. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszego Porozumienia Strony będą rozstrzygać polubownie. 

2. W przypadku braku możliwości rozwiązania sporu przez okres trzech miesięcy spór będzie podlegał 

rozpoznaniu przez właściwy miejscowo sąd powszechny 

Wójt Gminy Niegosławice: 

J. Kosiński 

Wójt Gminy Gaworzyce: 

J. Szwagrzyk 
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