Projekt
z dnia 10 października 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR /XII/2019
RADY MIEJSKIEJ W PRASZCE
z dnia 17 października 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Praszka
a Gminą Gorzów Śląski w przedmiocie powierzenia Gminie Gorzów Śląski realizacji zadania
publicznego - zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie
przewozu.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 i 74 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.
Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j.
Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.) Rada Miejska w Praszce uchwala, co następuje:
§ 1.
Wyraża się zgodę na zawarcie z Gminą Gorzów Śląski porozumienia międzygminnego w przedmiocie
powierzenia Gminie Gorzów Śląski realizacji zadania publicznego - zapewnienia uczniom niepełnosprawnym
bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu.
§ 2.
Projekt porozumienia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3.
Porozumienie podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Praszki.
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Bogusław Łazik
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Załącznik do Uchwały
Nr ..../XII/2019 Rady Miejskiej
w Praszce z dnia 17 października 2019 r.

Porozumienie
pomiędzy Gminą Praszka a Gminą Gorzów Śląski w przedmiocie powierzenia Gminie
Gorzów Śląski realizacji zadania publicznego - zapewnienia uczniom niepełnosprawnym
bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu
zawarte w dniu ………………… pomiędzy:
Gminą Praszka, reprezentowaną przez Jarosława Tkaczyńskiego - Burmistrza Praszki
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Małgorzaty Zawis
a
Gminą Gorzów Śląski, reprezentowaną przez Artura Tomalę - Burmistrza Gorzowa Śląskiego
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Katarzyny Sówki
Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Praszce nr …/XII/2019 z dnia 17 października 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą
Praszka a Gminą Gorzów Śląski w przedmiocie powierzenia Gminie Gorzów Śląski realizacji
zadania publicznego - zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu
i opieki w czasie przewozu oraz uchwałą Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego nr…………….
z dnia …………….…….w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia
międzygminnego pomiędzy Gminą Praszka a Gminą Gorzów Śląski w przedmiocie
powierzenia Gminie Gorzów Śląski realizacji zadania publicznego - zapewnienia uczniom
niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu, na podstawie art. 74
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.)
w związku z art. 39 ust.4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1148 t.j. ze zm.) strony uzgodniły co następuje:
§ 1.
1 Niniejsze porozumienie zawierane jest w związku z powierzeniem przez Gminę Praszka Gminie Gorzów Śląski zadania własnego w zakresie dowożenia dzieci niepełnosprawnych
z terenu Gminy Praszka do placówki oświatowej w Uszycach do Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego. Dowóz odbywać się będzie na trasie Praszka – Uszyce – Praszka.
2. Gmina Gorzów Śląski zobowiązuje się do dowozu i przywozu dziecka zamieszkałego na
terenie Gminy Praszka do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Uszycach oraz
zapewnienia dziecku opiekuna w czasie dowozu i przywozu, a Gmina Praszka 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, a szczególnie w dni od wtorku
do piątku.
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4. Gmina Gorzów Śląski 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 Gorzów Śląski z zachowaniem
warunków przewidzianych w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r.- prawo o ruchu drogowym
(Dz.U. z 2018 r. poz.1990 ze zm.).
6. Gmina Gorzów Śląski może bez zgody Gminy Praszka wskazać w danej miejscowości inne
niż w dniu podpisania porozumienia miejsce wsiadania i wysiadania, odpowiadające
wymienionym wymogom. Zmiana powyższa nie powoduje zmiany stawki na wykonanie
przewozów.
§ 2.
1. W związku z dowożeniem niepełnosprawnego ucznia z Gminy Praszka - Gmina Gorzów
Śląski będzie obciążać Gminę Praszka za wykonaną usługę średnimi kosztami w wysokości
22,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa zł/100) za jednego ucznia, jako dziennej stawki.
Kalkulacja kosztów obejmuje: wynagrodzenie za czas pracy kierowcy, zużycie paliwa oraz
wynagrodzenie opiekuna oraz koszty obsługi administracyjnej.
2. Rozliczenie będzie następowało według ustalonej stawki dziennej za jednego ucznia
korzystającego z dowozów na podstawie listy obecności sporządzonej przez szkołę.
3. Rozliczenie za pierwszy okres realizowania przewozów, tj. od dnia 2 września 2019 r.
do 31 października 2019 r. zostanie ustalone w całości, jednorazowo za ten okres, zaś
począwszy od dnia 01.11.2019 r. obowiązują miesięczne okresy rozliczenia.
4. Strony porozumienia dopuszczają możliwość wprowadzenia zmian w porozumieniu w
zakresie liczby przewożonych uczniów, trasy dowożenia, liczby kilometrów, wysokości
kosztów dowożenia, przedłużenia okresu zawarcia porozumienia.
§ 3.
1. Płatność wynikająca z niniejszego porozumienia będzie regulowana po otrzymaniu noty za
przejazd i opiekę nad uczniem w danym miesiącu, z zastrzeżeniem rozliczenia pierwszego
okresu, o którym mowa w §2 ust. 3, na rachunek bankowy Biura Obsługi Szkół i Przedszkoli
w Gorzowie Śląskim 52 89091058 2005 0000 0039 0001 Bank Spółdzielczy w Zawadzkiem
oddział Gorzów Śląski.
2. Gmina Praszka zobowiązana jest do uregulowania należności w terminie 14 dni od
doręczenia noty księgowej.
3. W przypadku przekroczenia terminu płatności Gminie Gorzów Śląski przysługuje prawo
naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie.
§ 4.
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1. Porozumienie zawarte jest okres od dnia 02.09.2019 r. do dnia 26.06.2020 r.
2. Każda ze stron może wypowiedzieć porozumienie z zachowaniem 1- miesięcznego okresu
wypowiedzenia.
§ 5.
Zmiana porozumienia wymaga formy pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności.
§ 6.
Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.
§ 7.
Porozumienie sporządzono w 4 egzemplarzach, po 2 egzemplarze dla każdej ze stron.

…….………………………..
(Gmina Gorzów Śląski)
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