
POROZUMIENIE MIĘDZYGMINNE NR OR 1/2017

z dnia 4 października 2017 r.

w sprawie szczegółowych zasad współdziałania Gminy Krupski Młyn z Gminą Tworóg w zakresie 
realizacji zadania oświatowego

pomiędzy Gminą Krupski Młyn reprezentowaną przez: Jana Murowskiego – Wójta Gminy Krupski Młyn,  
a Gminą Tworóg reprezentowaną przez Eugeniusza Gwoździa – Wójta Gminy Tworóg.

Na podstawie uchwały nr XXX/225/2017  Rady Gminy Tworóg z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie 
współdziałania Gminy Tworóg z Gminą Krupski Młyn w zakresie realizacji zadania oświatowego oraz 
uchwały Nr XXXII/239/17 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 26 września 2017 r. sprawie współdziałania  
Gminy Krupski Młyn z Gminą Tworóg w zakresie realizacji zadania oświatowego, strony zgodną wolą  
postanawiają, co następuje:

§ 1. 1. Gmina Krupski Młyn zobowiązuje się do:

1) włączenia do obwodu  Szkoły Podstawowej w Potępie i obwodu klas Gimnazjum w Krupskim Młynie 
prowadzonego w Szkole Podstawowej nr 1 w Krupskim Młynie uczniów sołectwa Koty z przysiółkami  
Wesoła, Pusta Kuźnica, należących terytorialnie do Gminy Tworóg,

2) zapewnienia  zwrotu kosztów przejazdu dziecka środkami komunikacji publicznej, a do ukończenia przez 
dziecko 7 lat – także zwrotu kosztów przejazdu opiekuna dziecka środkami komunikacji publicznej – dla 
uczniów  Gminy Tworóg,

3) zatrudnienia opiekuna dla uczniów z terenu Gminy Tworóg  dojeżdżających środkami komunikacji 
publicznej do Szkoły Podstawowej w Potępie,

4) zakupu biletu na okaziciela  dla opiekuna dzieci dojeżdżających środkami komunikacji publicznej do 
Szkoły Podstawowej w Potępie.

§ 2. Porozumienie niniejsze zostaje zawarte na czas nieokreślony z możliwością jego rozwiązania  za 
wypowiedzeniem przez każdą ze stron dokonanego najpóźniej z końcem roku szkolnego ze skutkiem od 
1 września następnego roku szkolnego.

§ 3. Traci moc porozumienie Międzygminne Nr 1/15 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 1 października  
2015 r. w sprawie:

1) włączenia do obwodu  Szkoły Podstawowej w Potępie i Gimnazjum w Krupskim Młynie sołectwa Koty 
i przysiółków: Wesoła, Pusta Kuźnica, należących terytorialnie do Gminy Tworóg.

2) zapewnienia  zwrotu  kosztów przejazdu dziecka środkami komunikacji publicznej, a do ukończenia przez 
dziecko 7 lat – także zwrotu kosztów przejazdu opiekuna dziecka środkami komunikacji publicznej – 
dotyczy uczniów Gminy Tworóg zamieszkałych w obwodzie szkół podstawowych i gimnazjum 
prowadzonych przez Gminę Krupski Młyn,
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3) zakupu biletów miesięcznych dla uczniów z terenu Gminy Tworóg uczęszczających do Szkół 
Podstawowych i Gimnazjum prowadzonych przez Gminę Krupski Młyn, a dojeżdżających do szkół  
środkami komunikacji publicznej,

4) zatrudnienia opiekuna dla uczniów z terenu Gminy Tworóg  dojeżdżających środkami komunikacji 
publicznej do Szkoły Podstawowej w Potępie,

5) zakupu biletu na okaziciela  dla opiekuna dzieci dojeżdżających środkami komunikacji publicznej do 
Szkoły Podstawowej w Potępie.

§ 4. Porozumienie zawarto w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

§ 5. Porozumienie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2017 r. 

 

z up. Wójta Gminy
Sekretarz Gminy

Danuta Pries

Wójt Gminy Tworóg

Eugeniusz Gwóźdź
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