
 

 

POROZUMIENIE NR 1 

z dnia 2 stycznia 2019 r. 

w sprawie współdziałania z Gminą Miasto Ozorków w realizacji zadania transportu i opieki  

w czasie przewozu uczniów niepełnosprawnych realizujących obowiązek szkolny  

w Zespole Szkół Specjalnych w Ozorkowie 

pomiędzy Gminą Parzęczew z siedzibą w Parzęczewie reprezentowaną przez Pana Ryszarda Nowakowskie-

go – Wójta Gminy, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Jadwigi Dębskiej a Gminą Miasto Ozorków z sie-

dzibą w Ozorkowie reprezentowaną przez Pana Jacka Sochę – Burmistrza Ozorkowa. 

Na podstawie art. 10 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 12 i art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmin-

nym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432), art. 39 ust. 4 pkt 1 ustawy z 14 grudnia 

2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996, poz. 1000, poz. 1290, poz. 1669, poz. 2245) oraz 

Uchwały Nr III/22/18 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 29 grudnia 2018 r. w sprawie współdziałania z Gmi-

ną Miasto Ozorków w realizacji zadania transportu i opieki w czasie przewozu uczniów niepełnosprawnych 

realizujących obowiązek szkolny w Zespole Szkół Specjalnych w Ozorkowie. 

§ 1. 1. Przedmiotem porozumienia jest uregulowanie zasad współdziałania w zakresie powierzenia Gminie 

Miastu Ozorków transportu i opieki w czasie przewozu uczniów niepełnosprawnych realizujących obowiązek 

szkolny w Zespole Szkół Specjalnych w Ozorkowie.  

2. Gmina Miasto Ozorków zobowiązuje się przewozić ucznia z Zespołu Szkół Specjalnych w Ozorkowie 

do Gminy Parzęczew tj. miejscowości Florianki oraz zapewnienie mu opieki w trakcie przewozu. 

§ 2. 1. Szczegółowe określenie przedmiotu porozumienia: 

1) przewóz ucznia ze Szkoły realizowany jest środkiem transportowym Gminy Miasto Ozorków; 

2) opiekuna podczas przewozu, który czuwa nad bezpieczeństwem ucznia zapewnia Gmina Miasto Ozorków. 

2. Przewóz ucznia ze Szkoły realizowany jest w następujące dni: poniedziałek, czwartek, piątek, w których 

odbywają się zajęcia w Szkole, zgodnie z organizacją danego roku szkolnego. 

3. Gmina Parzęczew zobowiązuje się do zwrotu Gminie Miasto Ozorków zwrotu poniesionych kosztów na 

realizację zadania, o którym mowa w § 1 na podstawie wystawionej noty księgowej do 10 każdego miesiąca za 

miesiąc poprzedni. Do noty księgowej należy dołączyć zestawienie zawierające wyliczenie kosztów dowożenia 

w danym miesiącu. Gmina Parzęczew zobowiązuje się do zwrotu na rzecz Gminy Miasto Ozorków kosztów 

dowozu w wysokości iloczynu ilości przejechanych kilometrów i stawki za 1 kilometr w kwocie 0,8358 zł. 

§ 3. 1. Porozumienie zostaje zawarte na czas określony od 2 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r. 

2. Porozumienie może zostać rozwiązane przez każdą ze stron z 1 miesięcznym wypowiedzeniem. 

§ 4. 1. Postanowienia końcowe:  
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2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem stosuje się w szczególności przepisy kodeksu 

cywilnego. 

3. Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia będą dokonywane za zgodą obu stron w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności, w postaci aneksów do porozumienia. 

4. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron. 

§ 5. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. 
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