
POROZUMIENIE O WSPOŁPRACY
P'

zawarte w dniu 23.06.2017 r. w lwoniczu,

pomiędzy [wonickim StowarWszeniem ,,Ocalić od zapomnienia" z siedzibą przy u]. Denisa 3,
38-440 lwonicz-Zdrój, NIP 684-263-62-91, REGON 1 80962245, KRS 0000457452, zwanym dalej
Stowarą'szeniem, reprezentowanym przez:
Prezesa Rajmunda Boczara i Wiceprezesa Marka Bliżyckiego

Zespołem Szkół przy Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w lwoniczu z siedzibą przy ul.
Zadwór 5, 38-440 ]wonicz-Zdrói, N]P 68425]2146 REGON 180258598 , zwanym dam Szkot%
reprezentowanym przez:
Dyrektora Krzysztofa Buczka

Strony porozumienia działając na podstawie przysługujących im uprawnień, wyda;Łapą zgodną wolę
podjęcia współpracy mdącd na celu:

1. Zacieśnienie wz4emnych kontaktów z pełnym poszanowaniem autonomiczności decyzji
należących do ich wyłącznych kompetencji.

2. Podqmowanie wspólnych przedsięwzięć organizacyjnych i merytorycznych promujących
dokonania stron porozumienia.

3. Podąmowanie działań na rzecz ochrony i popularyzacji dziedzictwa historycznego Gminy
lwonicz-Zdrój.

4. Poddmowanie przedsięwzięć edukacyjna-wychowawcą,ch opartych o zasadę wolontariatu,
skierowanych do młodzie4r z udziałem uczniów i nauczycieli.

5. Ksztahowanie i popularyzowanie pozytywnego wizemnku parmerów porozumienia.

Realizacja porozumienia:
1 . Szkoła zobowiWje się do pomocy przy utrzymaniu czystości i porządku w miejscach pamięci

narodową i historycznej, które objęte są statutową opieką Stowarzyszenia.
2. Młodzież szkolna, w miarę możliwości organizacyjnych, będzie uczestnicy'ć

w uroczystościach patriotycznych i rocznicowych organizowanych przez Stowarzyszenie.
3. Młodzież szkolna, na zasadach pełną dobrowolności, może uczestniczyć w charakterze

wolontariuszy w kwestach publicznych organizowanych przez Stowarzyszenie.
StowarQ'szenie zobowiązuje się dostarczać sprzęt pomocny przy pracach porządkowych
Członkowie Stowarzyszenia zobowiązują się do wspólną pracy z młodzieżą.
Stowarzyszenie będzie in6omlowało o wspólnie prowadzonych działaniach poprzez dostępne
sobie kanały informadi wykorzystując intemet, własne gabloty informacyjne, prasę lokalną
i regionalną oraz radio i telewizję.

7. Członkowie Stowarzyszenia mog% gdy taka bi:dzie wola Szkoły, uczestniczyć w zajęciach
edukacyjnych poświęconych historii naszą Gminy



Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony. Każdą ze stron przysługuje prawo wypowiedzenia
go, z zachowaniem miesięcznego temlinu, ze skutkiem na koniec miesiąca. Wypowiedzenie winno
nastąpić w fomlie pisemną.

Strony ustaldą możliwość uszczegółowienia porozumienia poprzez opisanie odrębną umowy
partnerskie przy realizaqi określonych zadań.

Porozumienie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdęi ze
stron

Szkoła Stowarzyszenie
Z Prezes .
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IW©NiCKIE STOWARZYSZENIE
'oCALiĆ QD ZAPOMNIENIA"

w lwoniczu-Zd raju
38 440 lwonlcz Zdrój ul. Denisa 3

REGOFJ 1 80962245 NłP 6842636291

lwonickiego
"Ocalić od


