
UCHWAŁA NR XLVIII/324/2018
RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE

z dnia 29 sierpnia 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień międzygminnych pomiędzy Gminą Kluczbork a Gminą 
Wołczyn w sprawie przekazania Gminie Kluczbork zadania w zakresie zapewnienia uczniom 

niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu

Na podstawie art. 74 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. 
poz. 994 z późn. zm.) w związku z art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz. U. 
z 2018r. poz. 996 z późn. zm.) oraz art. 46 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu 
terytorialnego (Dz. U. z 2018r. poz.1530 z póź. zm) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Kluczbork a Gminą Wołczyn w sprawie 
przekazania Gminie Kluczbork zadania w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego 
transportu i opieki w czasie przewozu.

§ 2. Treść projektu porozumienia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Porozumienie podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wołczyna.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

Waldemar Antkowiak
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Załącznik do uchwały Nr XLVIII/324/2018

Rady Miejskiej w Wołczynie

z dnia 29 sierpnia 2018 r.

Projekt Porozumienia
w sprawie przejęcia przez Gminę Kluczbork od Gminy Wołczyn zadań w zakresie zapewnienia

uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu na trasie

………………………………………………….......................................................................................

zawarte w dniu ………………… pomiędzy:

Gminą Kluczbork, reprezentowaną przez Jarosława Kielara – Burmistrza Miasta Kluczborka przy

kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Piotra Lewalda

a

Gminą Wołczyn, reprezentowaną przez …………………. - Burmistrza Wołczyna  …………. przy

kontrasygnacie Skarbnika Gminy ……………………………..

Na podstawie art.74 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2018r. 
poz. 994 z późn. zm.) w związku z art. 39 ust.4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe ( Dz.U. z 2017r. 
poz.59 z późn.zm.) oraz art. 46 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 
( Dz.U. z 2018r. poz.1530 z póź. zm) , strony uzgodniły co następuje:

§ 1. 1 W związku z powierzeniem przez Gminę Wołczyn - Gminie Kluczbork zadania własnego w zakresie 
dowożenia dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Wołczyn do placówki oświatowej na 
trasie...……………………………, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Kluczborku nr ……………….. z dnia 
………………. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Kluczbork a Gminą 
Wołczyn w sprawie przekazania przez Gminę Wołczyn zadania w zakresie zapewnienia uczniom 
niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu Gminie Kluczbork oraz uchwałą Rady 
Miejskiej w Wołczynie nr z dnia ……………………………. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień 
międzygminnych pomiędzy Gminą Kluczbork a Gminą Wołczyn w sprawie przekazania Gminie Kluczbork 
zadania w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu.

2. Gmina Kluczbork zobowiązuje się do dowozu i przywozu dziecka zamieszkałego na terenie Gminy Wołczyn 
do szkoły ………………………………oraz zapewnienia dziecku opiekuna w czasie dowozu i przywozu, a Gmina 
Wołczyn zobowiązuje się do ponoszenia kosztów wykonania tego zadania na zasadach określonych w niniejszym 
Porozumieniu.

3. Dowóz uczniów realizowany jest w dniach nauki, zgodnie z organizacją roku szkolnego i planem zajęć 
lekcyjnych ustalonym przez dyrektora szkoły.

4. Gmina Kluczbork nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub niewykonanie przewozu wynikające 
z działania sił natury (w szczególności: mgła ograniczająca widoczność w stopniu zagrażającym bezpieczeństwu 
ruchu drogowego, gołoledź, zaspy śnieżne, deszcze nawalne, zagrożenie powodziowe) lub niemożność 
kontynuowania jazdy wynikającej z warunków ruchu drogowego.

5. Miejsce wsiadania i wysiadania uczniów wskazuje Gmina Kluczbork z zachowaniem warunków 
przewidzianych w Ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r.- prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2017r. poz.1260).

6. Gmina Kluczbork może bez zgody Gminy Wołczyn wskazać w danej miejscowości inne niż w dniu 
podpisania porozumienia miejsce, odpowiadające wymienionym wymogom. Zmiana powyższa nie powoduje 
zmiany stawki na wykonanie przewozów.

§ 2. 1. Koszt dziennego dowozu ucznia został sporządzony na podstawie kalkulacji kosztów uwzględniającej: 
wynagrodzenie za czas pracy kierowcy, zużycie paliwa oraz wynagrodzenie opiekuna proporcjonalnie do liczby 
dowożonych uczniów. Strony ustalają ponoszone koszty dowozu jednego ucznia w kwocie:

……………………………………………………………………………………………………………….
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……………………………………………………………………………………………………………….

2. Liczbę dni pobytu ucznia w szkole w każdym miesiącu potwierdza Szkoła …………………………….

§ 3. 1. Gmina Wołczyn zobowiązuje się przekazać Gminie Kluczbork wyliczoną kwotę kosztów dowozu na 
rachunek bankowy PKO S.A. I Oddział w Kluczborku 03 1240 1662 1111 0000 2656 2771 po otrzymaniu noty 
za przejazdy i opiekę nad uczniem po zakończeniu dowozu w danym miesiącu.

2. Gmina reguluje należność w terminie 14 dni od doręczenia noty księgowej.

3. W przypadku przekroczenia terminu płatności Gminie Kluczbork przysługuje prawo naliczenia odsetek 
w wysokości ustawowej.

§ 4. 1. Porozumienie zawarte jest na okres ……………………………………..

2. Każda ze stron może wypowiedzieć porozumienie z zachowaniem 1- miesięcznego okresu wypowiedzenia.

3. W przypadku konieczności zapewnienia przez Gminę Kluczbork dowozu na tej samej trasie uczniowi 
będącemu mieszkańcem Gminy Kluczbork, uprawnionemu do bezpłatnego dowozu i opieki, w sytuacji braku 
wolnych miejsc w pojeździe, Gmina Kluczbork jest uprawniona do rozwiązania niniejszego porozumienia w części 
lub całości po powiadomieniu Gminy Wołczyn z zachowaniem 3 - dniowego wyprzedzenia, bez zachowania 1- 
miesięcznego okresu wypowiedzenia zgodnie z § 4.2.

§ 5. Zmiana porozumienia wymaga formy pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności zmian.

§ 6. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od ……………………. roku.

§ 7. 1. Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

2. Obowiązek skierowania niniejszego porozumienia do publikacji spoczywa na Gminie Kluczbork.

§ 8. Porozumienie sporządzono w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron.

…….………………………..                             ………………………………………………

(Gmina Wołczyn)                                                            ( Gmina Kluczbork)
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