DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
Opole, dnia 2 lutego 2018 r.

Elektronicznie podpisany przez:

TERESA MATCZYŃSKA; OPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI

Poz. 323

Data: 2018-02-02 14:02:19

POROZUMIENIE MIĘDZYGMINNE NR OS.6.2018
z dnia 1 lutego 2018 r.
w sprawie przejęcia realizacji zadania z zakresu oświaty, dotyczącego organizacji dowozu
niepełnosprawnego ucznia do szkoły
zawarte pomiędzy:
1) Gminą Krapkowice, z siedzibą w Krapkowicach, ul. 3-go Maja 17, 47-303 Krapkowice, NIP:199-00-12-987
- reprezentowaną przez Pana Andrzeja Kasiurę – Burmistrza Krapkowic,
przy kontrasygnacie Pana Ryszarda Pateja - Skarbnika Miasta
a
2) Gminą Zdzieszowice, z siedzibą w Zdzieszowicach, ul. Bolesława Chrobrego 34, 47-330 Zdzieszowice,
NIP:199-00-04-025
- reprezentowaną przez Panią Sybilę Zimerman – Burmistrza Zdzieszowic,
przy kontrasygnacie Pani Zdzisławy Krukowskiej – Skarbnika Gminy zwanymi w dalszej części „Stronami”
Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 12 w związku z art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), art. 39 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.
Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm.) oraz wykonywaniu uchwały nr XXXV/420/2017
Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia
pomiędzy Gminą Krapkowice a Gminą Zdzieszowice w sprawie organizacji dowozu niepełnosprawnego ucznia
i uchwały nr XLV/299/2017 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia
zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w zakresie realizacji zadania gminy odnoszącego się
do zapewnienia niepełnosprawnym uczniom bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do placówek
oświatowych, Strony porozumienia ustalają, co następuje:
§ 1. Gmina Zdzieszowice powierza, a Gmina Krapkowice przyjmuje do realizacji zadanie publiczne
w przedmiocie dowozu ucznia niepełnosprawnego, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego, z Gminy Zdzieszowice do Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Brzechwy w Kędzierzynie-Koźlu
pojazdem będącym własnością Gminy Krapkowice.
§ 2.1. Przez organizację dowozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły, rozumie się zapewnienie transportu
na czas dojazdu z domu do szkoły tj. ze Zdzieszowic do Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Brzechwy
w Kędzierzynie - Koźlu i powrotu ze szkoły do domu.
2. Dowóz ucznia realizowany jest w dniach nauki, zgodnie z organizacją danego roku szkolnego i planem
zajęć lekcyjnych ustalonym przez dyrektora szkoły.
3. Podczas dowozu ucznia opiekę nad nim sprawuje rodzic ucznia lub opiekun przez niego wyznaczony.
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4. Organizacją dowozów wraz ze wszystkimi skutkami finansowymi z nią związanymi w Gminie
Zdzieszowice zajmuje się Biuro Administracyjno-Ekonomiczne Oświaty w Zdzieszowicach a w Gminie
Krapkowice - Gminne Centrum Usług Wspólnych w Krapkowicach, które realizuje statutowe zadania związane
z organizacją dowozów uczniów do placówek oświatowych.
5. Gmina Zdzieszowice zapewnia w budżecie Biura Administracyjno-Ekonomicznego Oświaty w Zdzieszowicach
środki na realizację zadania, o którym mowa w § 1.
§ 3.1. Koszt dziennego dowozu ucznia został sporządzony na podstawie kalkulacji kosztów uwzględniającej:
wynagrodzenie za czas pracy kierowcy oraz zużycie paliwa proporcjonalnie do liczby dowożonych uczniów. Strony
ustalają, że ponoszone koszty dowozu jednego ucznia wynoszą: 93,28 zł + 8% VAT 7,46 zł = 100,74 zł brutto
(słownie: sto złotych 74/100) za każdy dzień nauki szkolnej w roku szkolnym 2017/2018.
2. Gmina Zdzieszowice zobowiązuje się do przekazywania comiesięcznego zestawienia liczby dni nauki
ucznia i związanych z nimi dni dowozu potwierdzonymi przez Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych im Jana
Brzechwy w Kędzierzynie –Koźlu. Termin przekazania zestawienia ustala się do 5 dnia następnego miesiąca.
3. Gminne Centrum Usług Wspólnych w Krapkowicach, w imieniu Gminy Krapkowice, po zakończeniu
każdego miesiąca wystawi fakturę uwzględniającą koszty dziennego dowozu ucznia wg § 3 ust. 1 pomnożone
przez liczbę dni dowozu ucznia na zajęcia lekcyjne w danym miesiącu.
4. Biuro Administracyjno-Ekonomiczne Oświaty w Zdzieszowicach, w imieniu Gminy Zdzieszowice,
zobowiązuje się do przekazywania zwrotu kosztów dowozu ucznia w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury
wraz z kalkulacją kosztów na rachunek bankowy Gminnego Centrum Usług Wspólnych w Krapkowicach numer
45 8884 0004 2001 0034 3396 0001, prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Krapkowicach.
§ 4. Porozumienie zawiera się na rok szkolny 2017/2018 na okres od dnia 1 lutego 2018 r. do dnia 30 czerwca 2018 r.
§ 5. Porozumienie może zostać wypowiedziane przez każdą ze Stron z zachowaniem 1-miesięcznego
okresu wypowiedzenia.
§ 6. Wszelkie zmiany dotyczące niniejszego Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 7. W sprawach nieuregulowanych Porozumieniem mają zastosowanie przepisy ustawy o finansach
publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego.
§ 8. Porozumienie sporządza się w sześciu jednobrzmiących egzemplarzach: po trzy dla każdej Strony.
§ 9. Porozumienie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2018 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Opolskiego.
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