
 

 

POROZUMIENIE MIĘDZYGMINNE  

z dnia 3 listopada 2020 r. 

zawarte w dniu 03 listopada 2020 r.  

pomiędzy: 

Gminą Miejską Złotoryja,  

reprezentowaną przez: 

Roberta Pawłowskiego – Burmistrza Miasta Złotoryja, 

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Grażyny Soi, 

zwanym dalej „Miastem”.  

a 

Gminą Złotoryja,  

reprezentowaną przez:  

Jana Tymczyszyna - Wójta Gminy,  

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Agaty Kandory,  

zwanej dalej „Gminą”,  

Zgodnie z uchwałą nr 0007.XXII.196.2020 Rady Miejskiej Złotoryi z dnia 29 października 2020 r. w sprawie 

wyrażenia woli zawarcia i realizacji porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miejską Złotoryja 

a Gminą Złotoryja w przedmiocie powierzenia Gminie Złotoryja realizacji zadania własnego w zakresie 

zapewnienia dzieciom i młodzieży bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka 

rewalidacyjno-wychowawczego oraz uchwałą nr XXIV/250/2020 Rady Gminy Złotoryja z dnia 

29 października 2020 r. w sprawie wyrażenia woli na zawarcie i realizację porozumienia międzygminnego 

pomiędzy Gminą Złotoryja a Gminą Miejską Złotoryja w przedmiocie powierzenia Gminie Złotoryja 

realizacji zadania własnego w zakresie zapewnienia dzieciom i młodzieży bezpłatnego transportu i opieki 

w czasie przewozu do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego na podstawie art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) w związku z art. 39 ust. 4 ustawy 

z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910, ze zm.) strony niniejszego 

Porozumienia zgodnie postanawiają, co następuje: 

§ 1. 1. Niniejsze porozumienie zawierane jest w związku z powierzeniem przez Gminę Miejską Złotoryja - 

Gminie Złotoryja zadania własnego w zakresie zapewnienia dzieciom i młodzieży bezpłatnego transportu 

i opieki w czasie przewozu do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego. 
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2. Gmina Złotoryja zobowiązuje się do dowozu dziecka zamieszkałego na terenie Gminy Miejskiej Złotoryja 

do Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Zespole Placówek Specjalnych przy ul. Mazowieckiej 3  

w Legnicy. Dziecko, o którym mowa w niniejszym Porozumieniu będzie dowożone jednym transportem wraz  

z dzieckiem z terenu Gminy Złotoryja. Dla celów rozliczeń przyjmuje się, że dowóz odbywać się będzie na trasie 

Złotoryja – Legnica, bądź na trasie Złotoryja - Legnica, Legnica - Złotoryja w przypadkach, gdy dowożone  

jest wyłącznie dziecko z terenu Miasta Złotoryja (np. choroba dziecka z terenu Gminy Złotoryja). Gmina 

Złotoryja zobowiązuje się wykonywać określone wyżej czynności samochodem przystosowanym do przewozu 

osób niepełnosprawnych, będącym własnością Gminy Złotoryja, a Gmina Miejska Złotoryja odpowiada  

za zapewnienie dziecku opiekuna w czasie dowozu. 

3. Dowóz ucznia niepełnosprawnego realizowany jest w dniach nauki, zgodnie z organizacją roku szkolnego 

2020/2021. 

4. Miejsce wsiadania i wysiadania ucznia niepełnosprawnego wskazuje Gmina Złotoryja z zachowaniem 

warunków przewidzianych w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r., 

poz. 110, z późn. zm.). 

5. Gmina Miejska Złotoryja zobowiązuje się do ponoszenia kosztów wykonania tego zadania na zasadach 

określonych w niniejszym Porozumieniu. 

§ 2. 1. W związku z dowożeniem niepełnosprawnego ucznia z Gminy Miejskiej Złotoryja, Gmina Złotoryja 

będzie obciążać Gminę Miejską Złotoryja za wykonaną usługę według stawki wynikającej z przemnożenia ilości 

dni obecności ucznia na zajęciach w danym miesiącu (potwierdzonych w zaświadczeniu ze szkoły) przez liczbę 

przejechanych kilometrów w ramach dowozu dziecka niepełnosprawnego, którego dotyczy przedmiotowe 

porozumienie oraz przez kwotę ryczałtową określoną dla pojazdu o pojemności skokowej silnika powyżej 

900 cm3 zgodnie z § 2 pkt 1 lit. b rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie 

warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów 

osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. z 2002 r. Nr 27, poz. 271  

ze zm.). 

2. Rozliczenie za pierwszy okres realizowania przewozu tj. od 02.09.2020 r. do 30.10.2020 r. zostanie 

ustalone w całości, jednorazowo za ten okres, zaś począwszy od dnia 01.11.2020 r. obowiązują miesięczne 

okresy rozliczenia. 

§ 3. 1. Płatność wynikająca z niniejszego porozumienia będzie regulowana po otrzymaniu noty księgowej  

za przejazd w danym miesiącu na rachunek bankowy Gminy Złotoryja nr 65 8658 0009 0000 3593 2000 0020. 

2. Gmina Miejska Złotoryja zobowiązana jest do uregulowania należności w terminie 14 dni od doręczenia 

noty księgowej. 

3. W przypadku przekroczenia terminu płatności Gminie Złotoryja przysługuje prawo naliczenia odsetek 

ustawowych za opóźnienie. 

§ 4. Porozumienie zawarte jest na okres od 02.09.2020 r. do dnia 25.06.2021 r. 

§ 5. Każda ze stron może wypowiedzieć niniejsze Porozumienie z zachowaniem 1-miesięcznego okresu 

wypowiedzenia. 

§ 6. Wszelkie zmiany Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Porozumieniu mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 

§ 8. Niniejsze Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. 

§ 9. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

Wójt Gminy Złotoryja: 

Jan Tymczyszyn 

Burmistrz Miasta Złotoryja: 

Robert Pawłowski 
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