POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY
zawarte w Międzyzdrojach w dniu 25 września 2012 roku

pomiędzy

8. Dywizjonem Przeciwlotniczym
a
GMINĄ MIĘDZYZDROJE

Mając na celu pozyskiwanie społecznej akceptacji dla polityki obronnej państwa,
upowszechnianie
kształtowanie

działalności

pozytywnego

wolontariackiej
wizerunku

Sił

na

rzecz

Zbrojnych

i

obrony

narodowej,

służby

wojskowej,

promowaniem nowego modelu służby żołnierzy rezerwy w Narodowych Siłach
Rezerwowych, ze szczególnym uwzględnieniem upowszechniania patriotycznych
tradycji oręża polskiego, kształtowania pro obronnych postaw społeczności lokalnej
i właściwego stosunku wyżej wymienionej społeczności do Sił Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej, popularyzowania idei służby wojskowej w tym szczególnie
zadań realizowanych na rzecz profesjonalizacji Sił Zbrojnych,

8. Dywizjon Przeciwlotniczy reprezentowany przez:
Dowódcę jednostki – komandora porucznika Romana JADANOWSKIEGO
oraz
Gmina Międzyzdroje reprezentowana przez:
Burmistrza Międzyzdrojów – Leszka Tomasza DOROSZA
zawierają porozumienie następującej treści:

§ 1.
8. Dywizjon Przeciwlotniczy, zwana dalej „dywizjonem” oraz komórki podległe
Burmistrzowi Międzyzdrojów zwane dalej „Międzyzdrojami” będą współpracować
ze sobą w zakresie:
1) promowania obronności państwa i kształtowania świadomości obronnej
mieszkańców Międzyzdrojów;
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2) wspólnego propagowania Sił Zbrojnych ze szczególnym uwzględnieniem
Marynarki Wojennej;
3) popularyzowania

idei

służby

wojskowej

w

tym

szczególnie

zadań

realizowanych na rzecz profesjonalizacji Sił Zbrojnych;
4) organizacji

obchodów

świąt

państwowych

i

wojskowych

zgodnie

z „Ceremoniałem Wojskowym Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej”
(Decyzja nr 441/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 grudnia 2009
w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego „Ceremoniału Wojskowego
Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej”);
5) upowszechnianie tradycji i historii oręża polskiego, wiedzy na temat Sił
Zbrojnych oraz obronności Rzeczypospolitej Polskiej;
6) zachowania

więzi

i

solidarności

żołnierskiej

pomiędzy

żołnierzami

zawodowymi dywizjonu a społeczeństwem Międzyzdrojów i okolic;
7) umacnianie prestiżu służby wojskowej i pozytywnego stosunku społeczeństwa
do wypełniania przez obywateli zadań obronnych;
8) promocji służby w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, w tym
promowanie nowego modelu służby żołnierzy rezerwy w Narodowych Siłach
Rezerwowych;
9) kształtowanie patriotycznych i proobronnych postaw młodzieży.
§ 2.
Międzyzdroje oraz 8. Dywizjon Przeciwlotniczy zobowiązują się do podejmowania
wcześniej uzgodnionych i zaakceptowanych przez obie strony przedsięwzięć
zmierzających
do realizacji niniejszego porozumienia, w szczególności do:
1) organizacji i uczestniczenia w uroczystościach o charakterze państwowym,
patriotyczno – religijnym i wojskowym;
2) współorganizacji imprez o charakterze sportowo – obronnym i kulturalnym;
3) prowadzenia działalności promocyjnej na rzecz Marynarki Wojennej.
§ 3.
Międzyzdroje oraz 8. Dywizjon Przeciwlotniczy będą uzgadniać w trybie kontaktów
roboczych wzajemne przedsięwzięcia podejmowane przez strony, a po ich realizacji
będą dokonywać oceny efektów współdziałania.
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Międzyzdroje oraz 8. Dywizjon Przeciwlotniczy będą uzgadniać do dnia 30 września
każdego roku projekt wzajemnych przedsięwzięć podejmowanych przez strony na
następny rok kalendarzowy oraz będą corocznie dokonywać oceny efektów
współdziałania.
Międzyzdroje będą przysyłać wnioski do planów współpracy dywizjonu, o których
mowa § 3 ust. 1, o ile oczekiwać będą wsparcia merytorycznego lub logistycznego ze
strony 8. Dywizjonu Przeciwlotniczego
§ 4.
Międzyzdroje i 8. Dywizjon Przeciwlotniczy nie ponoszą wobec siebie wzajemnie
odpowiedzialności cywilnej, odszkodowawczej i innej za zdarzenia, które wystąpią
podczas lub w związku z realizacją porozumienia. Odpowiedzialność cywilną wobec
osób trzecich poniosą Międzyzdroje w ramach posiadanego ubezpieczenia od
odpowiedzialności cywilnej.
§ 5.
Strony postanawiają, że realizacja Porozumienia nie będzie skutkowała żadnych
zobowiązań finansowych obciążających dywizjon.
§ 6.
Strony

zobowiązują

i okolicznościach

się

do

istotnych

ze

wzajemnego

informowania

względu

przedmiot

na

się
i

o

zdarzeniach

realizację

bieżącą

Porozumienia.
§ 7.
W sprawach nieuregulowanych w Porozumieniu zastosowanie mają postanowienia
Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn.
zm.) oraz Decyzji Nr 187/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 czerwca 2009 r.
w

sprawie

wprowadzenia

zasad

współpracy

resortu

obrony

narodowej

z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami (Dz. Urz. MON nr 12, poz. 131
z późn. zm.).
§ 8.
1. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony.
2. Porozumienie może być rozwiązane w formie pisemnej w następujących
przypadkach:
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jednostronnie przez każdą ze Stron, bez podawania przyczyny,
z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec
miesiąca kalendarzowego;



ze skutkiem natychmiastowym bez wypowiedzenia w przypadku
rażącego naruszenia przez drugą stronę postanowień Porozumienia,
zmiany obowiązujących przepisów resortowych, otrzymania przez
dowódcę 8. Dywizjonu Przeciwlotniczego polecenia od przełożonego.
§ 9.

1. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z wykonywaniem postanowień
Porozumienia Strony będą rozstrzygały w drodze negocjacji, dążąc do ich
polubownego zakończenia.
2. We wszystkich sprawach, w których polubowne zakończenie sporu nie będzie
możliwe do osiągnięcia, Strony poddadzą spór rozpatrzeniu przez sąd właściwy
dla siedziby dywizjonu.
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszego porozumienia wymagają formy
pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 10.
Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla każdej ze Stron.
§ 11.
Porozumienie wchodzi w życie z datą podpisania przez obie Strony.

Burmistrz Międzyzdrojów

Dowódca
8. Dywizjonu Przeciwlotniczego

Leszek Tomasz DOROSZ

kmdr por. Roman JADANOWSKI
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