
 

 

POROZUMIENIE MIĘDZYGMINNE NR 1/2016 

w sprawie przekazania przez Gminę Hajnówka i przyjęcia przez Gminę Dubicze Cerkiewne 

zadania w zakresie zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu uczniów szkoły 

podstawowej i gimnazjum będących mieszkańcami Gminy Hajnówka  

zawarte w dniu 1 grudnia 2016 r. pomiędzy: 

Gminą Dubicze Cerkiewne reprezentowaną przez Pana Leona Małaszewskiego - Wójta Gminy Dubicze 

Cerkiewne  

a Gminą Hajnówka reprezentowaną przez Panią Lucynę Smoktunowicz – Wójta Gminy Hajnówka 

Na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 446, 1579) w związku z art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.  

z 2015 r. poz. 2156, z 2016 r. poz. 35, 64, 195, 668, 1010) oraz uchwały nr 25.108.2016 Rady Gminy 

Hajnówka z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego 

i uchwały nr 13.110.2016 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia 

zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego zawiera się porozumienie  o następującej treści: 

§ 1. Zawarcie porozumienia jest uzasadnione wnioskiem rodziców uczniów zamieszkałych na terenie 

Gminy Hajnówka (m .Pasieczniki Duże i Orzeszkowo) o umożliwienie realizacji obowiązku szkolnego  

na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum w Zespole Szkolno – Oświatowym w Dubiczach Cerkiewnych. 

§ 2. Celem porozumienia, jest realizacja obowiązku nałożonego przez ustawodawcę poprzez współdziałanie 

jednostek samorządu terytorialnego przy realizacji  zadania z zakresu oświaty. 

§ 3. 1. Gmina Hajnówka przekazuje, a Gmina Dubicze Cerkiewne przyjmuje do realizacji zadanie 

publiczne w przedmiocie dowozu do szkoły uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Hajnówka autobusem  

komunikacji publicznej. 

2. Dowóz realizowany będzie w dniach nauki. 

3. W czasie dowozu opiekę nad uczniami będzie sprawował opiekun. 

4. W przypadku awarii autobusu Gmina Dubicze Cerkiewne zobowiązuje się do zapewnienia autobusu 

zastępczego. 

§ 4. 1. Gmina Dubicze Cerkiewne  w ramach dowozu uczniów, zobowiązana jest do: 

1) ustalenia trasy dowozu uczniów. Trasa dowozu oraz projekt lokalizacji przystanków  zostanie uzgodniony  

z Gminą Hajnówka oraz rodzicami lub opiekunami prawnymi uczniów, na podstawie imiennej listy 

uczniów dowożonych, 

2) zapewnienia bezpiecznego dowozu uczniów zgodnie z właściwymi przepisami prawa, w tym roztoczenia 

opieki nad dziećmi w czasie całego przejazdu, wsiadania i wysiadania oraz wyznaczenia opiekuna podczas 

przewozu, 

3) zabezpieczenia właściwego stanu technicznego autobusu, 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 8 grudnia 2016 r.

Poz. 4681



4) zapewnienie dogodnych godzin dowozu oraz przestrzeganie godzin przyjazdy i wyjazdu wynikających  

z rozkładu jazdy, 

5) ponoszenie kosztów dowożenia poprzez zakup biletów miesięcznych dla każdego ucznia. 

6) spełnienia innych wymogów przewidzianych prawem w celu realizacji zadania dowozu uczniów. 

§ 5. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 6. 1. Porozumienie zawiera się na czas nieokreślony. 

2. Porozumienie może być wypowiedziane przez każdą ze stron za 3 miesięcznym wypowiedzeniem przed 

rozpoczęciem roku szkolnego, w którym ma nastąpić rozwiązanie porozumienia. 

§ 7. Zmiana porozumienia wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności 

§ 8. Rozwiązanie porozumienia może nastąpić z dniem zakończenia roku szkolnego. 

§ 9. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron. 

§ 10. Porozumienie wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podlaskiego. 

Wójt Gminy Hajnówka 

 Lucyna Smoktunowicz 

Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne 

 Leon Małaszewski 
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