
UCHWAŁA NR XVII/128/2019
RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY

z dnia 26 listopada 2019 r.

w sprawie współdziałania Gminy Głuszyca z Gminami: Boguszów Gorce, Stare Bogaczowice, Mieroszów, 
Walim, 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 poz. 506 ze zm.), Rada Miejska w Głuszycy uchwala co następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na współdziałanie Gminy Głuszyca z Gminami: Boguszów Gorce, Stare Bogaczowice, 
Mieroszów, Walim, Szczawno Zdrój oraz na zawarcie porozumienia przez Burmistrza Głuszycy w zakresie 
wspólnej realizacji zadania publicznego z zakresu edukacji, tj. programu pn. „Edukacja przez inspirację na lata 
2019-2024” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głuszycy. 

§ 3. Porozumienie, o którym mowa w § 1 podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Głuszycy 

Grzegorz Milczarek

Id: ELUPM-NHPBH-DSSHS-NPHPO-GFEGQ. Podpisany Strona 1



Uzasadnienie
Rada Miejska w Głuszycy przyjęła uchwałę nr XIII/98/2019 w sprawie uchwalenia Gminnego Program 
Wyrównywania Szans Edukacyjnych dzieci i młodzieży. Część Programu, w zakresie organizacji wycieczek 
edukacyjnych, będzie realizowana przy współpracy gmin Boguszów Gorce, Stare Bogaczowice, Mieroszów, 
Walim, Szczawno Zdrój. W związku z powyższym podjęcie w/w uchwały jest zasadne. 
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      Załącznik 

      do Uchwały Nr XVII/128/2019 Rady Miejskiej w Głuszycy 

      z dnia 26 listopada 2019 r. 

 
 
 

Porozumienie Nr ……………. 

z dnia ……………………... 2019 r.  

 
 

w sprawie współdziałania z 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 poz. 506 ze zm.) oraz uchwały                                 

Nr __/__/2019 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia ………. 2019 r. w sprawie współdziałania                 

Gminy Głuszyca z Gminami: Boguszów Gorce, Stare Bogaczowice, Mieroszów, Walim, 

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 
 

a 
 

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

w imieniu, której działa Zastępca Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc  

Gminą Mieroszów w imieniu której działa Burmistrz Mieroszowa  

Gminą Stare Bogaczowice w imieniu której działa Wójt Starych Bogaczowic  

Gminą Głuszyca w imieniu której działa Burmistrza Głuszycy 

Gminą Szczawno Zdrój w imieniu której działa Burmistrz Szczawna Zdroju  
 
 
 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 2. 
 

 Strony stwierdzają, że Gmina Walim pełni rolę lidera odpowiedzialnego, w szczególności za: 

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

niniejszego porozumienia,  

 koordynację, organizację i realizację wyjazdu uczniów wraz z opiekunem, 

 ubezpieczenie uczestników wyjazdu, 

 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), 

 informowanie gmin uczestniczących w programie   o problemach w realizacji zadania,       

w tym o zamiarze zaprzestania jego realizacji. 

 Każda gmina uczestnicząca w programie  odpowiedzialna jest w szczególności za: 

 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. 

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

 przekazanie środków finansowych Gminie Walim w wysokości 1.000,00 zł rocznie, na 

podstawie noty obciążeniowej wystawionej przez Gminę Walim. 

 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. 
 

§ 4. 
 

Strony porozumienia zobowiązują się do współpracy w celu jak najlepszego zrealizowania 

wspólnego zadania pn. „Edukacja przez inspirację na lata 2019-2024”. 
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REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO UDZIAŁU W WYCIECZCE W RAMACH 

REALIZACJI ZADANIA PN.  „EDUKACJA PRZEZ INSPIRACJĘ 2019-2024” 
 

§ 1. 
 

Niniejszy regulamin określa zasady wyboru uczniów do udziału w wyjazdach edukacyjnych 

organizowanych w ramach  realizacji zadania – programu pn. „Edukacja przez inspiracje na lata 

2019-2024”, które jest współfinansowane przez Gminy Walim, Boguszów Gorce,  Stare 

Bogaczowice, Mieroszów, Głuszyca, Szczawno Zdrój w ramach Porozumienia  nr……………. 

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

Mieroszów, Głuszyca, Szczawno Zdrój w zakresie wspólnej realizacji zadania pn. „Edukacja 

przez inspirację na lata 2019-2024”. 
 

§ 2. 
 

Informacja o  zadaniu - programie pn. „Edukacja przez inspirację na lata 2019-2024”, zwanego 

dalej Zadaniem: 

 Zadanie  realizowane jest przez Gminę Walim  we współpracy z Gminami: Boguszów 

Gorce, Stare Bogaczowice, Mieroszów, Głuszyca, Szczawno Zdrój w latach 2019-2024. 

 Celem Zadania jest wyrównanie i zwiększanie szans edukacyjnych uczniów poprzez: 

 Ułatwienie dostępu uczniów do nauki, kultury i rekreacji poprzez udział w wyjazdach 

edukacyjnych, 

 Ułatwienie zdobycia wiedzy dotyczącej polskiej historii, kultury, tradycji, walorów 

przyrodniczych i osiągnięć gospodarczych, 

 Rozbudzanie wśród uczniów potrzeb poznawczych oraz pobudzanie chęci 

przeżywania nowych sytuacji; 

 Zwiększenie aspiracji edukacyjnych i aktywności uczniów.  

 Wszechstronny i harmonijny rozwój osobowości uczniów; 

 Umożliwienie uczniom udziału w życiu kulturalnym i społecznym kraju; 

 Kształtowanie wśród uczniów odpowiedniego zachowania w miejscach pamięci 

narodowej, rozwijanie poczucia szacunku do symboli narodowych oraz budowanie 

postaw patriotycznych, przywiązania do małej ojczyzny, do ziemi rodzimej,           

w szacunku do ludzi, którzy tworzyli historię i kulturę narodową. 

 

§ 3. 
 

Zasady wyboru uczniów do udziału w Zadaniu: 

 Rekrutacja uczniów rozpoczyna się w momencie pozyskania przez gminę uczestniczącą      

w programie informacji o terminie realizacji Zadania przez Gminę Walim. 

 Rekrutację do udziału w Zadaniu prowadzą dyrektorzy szkół, w terminie i dla liczby osób 

wskazanych przez  Inspektora ds. Promocji.   

 Wnioski o udział poszczególnych uczniów w realizacji Zadania składają wychowawcy klas. 

 W celu wyboru osób do udziału w Zadaniu, dyrektorzy szkół powołują Komisję 

Rekrutacyjną, która opiniuje wnioski złożone przez wychowawców klas i formułuje wstępną 
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listę uczniów zakwalifikowanych do udziału w Zadaniu oraz listę uczniów rezerwowych, 

którzy w przypadku braku możliwości udziału w realizacji Zadania uczniów z listy 

podstawowej, wezmą udział w realizacji Zadania, wg kolejności na liście rezerwowej.  

 Z pracy Komisji Rekrutacyjnej sporządza się protokół, który zawiera uzasadnienie co do 

wyboru uczniów do realizacji Zadania. 

 Ostateczną decyzję, o uczniach zakwalifikowanych do udziału w realizacji Zadania 

podejmuje dyrektor szkoły. 

 Dyrektorzy szkół składają do kancelarii Urzędu Gminy w Walimiu listy uczniów 

zakwalifikowanych do udziału w Zadaniu, w terminie wskazanym przez Inspektora ds. 

Promocji  

 Uczestnikami Zadania są uczniowie z klas V - VIII ze szkół podstawowych, dla których 

organem prowadzącym jest Gmina Walim (10 uczniów w każdym roku realizacji Zadania).  

 Kryteria brane pod uwagę przy rekrutacji uczniów do udziału w Zadaniu: 

 motywacja ucznia do udziału w Zadaniu, 

 wysokie wyniki w nauce, 

 wysokie wyniki w sporcie, 

 działalność społeczna, 

 co najmniej dobrą ocena z zachowania, 

 trudna sytuacja materialna ucznia.  

 W przypadku kryterium, o którym mowa w ust. 8 pkt 6 niniejszego § - tj. trudniej sytuacji 

materialnej - kryterium to nie może być jedynym kryterium uzasadniającym udział            

w realizacji Zadania.  

 Przyjmuje się zasadę, zgodnie z którą uczeń może brać udział w realizacji Zadania tylko 

jeden raz. Zastrzega się jednak możliwość ponownego wyboru ucznia w sytuacji, w której nie 

można wskazać innych uczniów gwarantujących pełną realizację celów zaplanowanego 

Zadania. 

 Rodzice/opiekunowie ucznia, który spełnia wymienione powyżej kryteria wyrażają pisemną 

zgodę na udział dziecka w wycieczce i przetwarzaniu danych osobowych w związku                            

z działaniami dotyczącymi realizacji Zadania. 
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