
 

 

POROZUMIENIE NR 1/2018 

WÓJTA GMINY ŁYSE 

z dnia 4 października 2018 r. 

w sprawie dowozu ucznia niepełnosprawnego zamieszkałego na terenie Gminy Turośl do Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Czarni 

zawarte pomiędzy: 

Gminą Łyse mającą swą siedzibą przy ul. Ostrołęckiej 2, 07-437 Łyse reprezentowaną przez Wójta Gminy 

– Pana Jerzego Ksepkę a Gminą Turośl mającą swą siedzibą przy ul. Jana Pawła II 49, 18-525 Turośl 

reprezentowaną przez Wójta Gminy – Pana Piotra Niedbałę 

Na podstawie art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., 

poz. 994 z późn. zm.) w związku z art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. 

z 2018 r., poz. 996 z późn. zm.) strony porozumienia postanawiają, co następuje: 

§ 1. Przedmiotem niniejszego porozumienia jest finansowanie przez Gminę Turośl kosztów dowozu ucznia 

niepełnosprawnego, o którym mowa w art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  

(t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 996 z późn. zm.) zamieszkałego na terenie Gminy Turośl do Specjalnego Ośrodka 

Szkolno-Wychowawczego w Czarni, Czarnia 36, 07-431 Czarnia i z powrotem. 

§ 2. 1. Dowóz ucznia zapewnia Gmina Łyse. 

2. Opiekę w czasie przewozu zapewnia przewoźnik, z którym Gmina Łyse ma zawartą umowę na dowóz 

uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Łyse. 

3. Gmina Łyse zapewnia, że realizuje dowóz, o którym mowa w ust. 1, z zachowaniem wszystkich 

wymogów bezpieczeństwa, oraz że dowóz realizowany jest sprawnymi technicznie środkami transportu. 

4. Dowóz realizowany jest w dniach nauki, zgodnie z organizacją danego roku szkolnego i planem zajęć 

ustalonym przez dyrektora szkoły. 

§ 3. 1. Strony ustalają, że Gmina Turośl pokryje koszt dowozu ucznia w wysokości 1/11 kosztów brutto 

poniesionych przez Gminę Łyse w danym miesiącu rozliczeniowym. 

2. Dokumentem na podstawie którego ustalana będzie wysokość kosztów jest faktura przedłożona przez 

Wykonawcę po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego, w którym świadczona była usługa. 

§ 4. 1. Gmina Turośl zobowiązuje się do przekazywania Gminie Łyse zwrotu kosztów za realizację zadania 

określonego w § 1 na podstawie noty obciążeniowej przygotowanej przez Zespół Obsługi Placówek Oświaty 

w Łysych. 

2. Zwrot kosztów, o których mowa w § 3, dokonywany będzie przelewem w terminie 14 dni od daty 

otrzymania przez Gminę Turośl noty, na rachunek bankowy Zespołu Obsługi Placówek Oświaty w Łysych, ul. 

Ostrołęcka 2, 07-437 Łyse, Bank Spółdzielczy w Ostrołęce, nr rachunku bankowego: 97 8922 0009 0003 

3848 2000 0010. 
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§ 5. Porozumienie dotyczy zwrotu kosztów dowozu ucznia niepełnosprawnego zamieszkałego na terenie 

Gminy Turośl do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Czarni i z powrotem za okres od 

10.09.2018 r. do 30 czerwca 2019 r. 

§ 6. 1. Wszelkie zmiany warunków porozumienia mogą być wprowadzane wyłącznie aneksem w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Porozumienie może zostać rozwiązane przez każdą ze stron za 1 miesięcznym okresem wypowiedzenia. 

§ 7. 1. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

2. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

3. W przypadku zaprzestania uczęszczania dziecka do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

w Czarni niniejsze porozumienie traci moc. 

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

Wójt Gminy Łyse 

Jerzy Ksepka 

Wójt Gminy Turośl 

Piotr Niedbała 
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