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POROZUMIENIE MIĘDZYGMINNE NR 1/2017
WÓJTA GMINY ROKIETNICA
z dnia 2 stycznia 2017 r.
Na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 74 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t. j. : Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) w związku z art. 17 ust. 3a pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (t. j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1943) zostaje zawarte w dniu 02.01.2017 r. w miejscowości
Rokietnica Porozumienie Międzygminne, zwane dalej „Porozumieniem”, pomiędzy Gminą Żurawica,
reprezentowaną przez: Wójta Gminy – Pana Krzysztofa Składowskiego, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy
– Pani Nataszy Pomykalskiej
– zwaną dalej „Przyjmującym”, a Gminą Rokietnica, reprezentowaną przez: Wójta Gminy – Panią Bożenę
Gmyrek, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Pani Magdaleny Skupień - Jurkiewicz
– zwaną dalej „Powierzającym" zwanymi dalej „Stronami”:
1. Niniejsze Porozumienie wynika z art. 17 ust. 3a pkt 1 ww. ustawy o systemie oświaty, który nakłada na
gminy, następujący obowiązek: Zapewnienia uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie
odbywa się na podstawie art. 71b ww. ustawy o systemie oświaty – bezpłatnego transportu i opieki w czasie
przewozu do najbliższej szkoły podstawowej i gimnazjum, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową,
upośledzeniem w stopniu umiarkowanym lub znacznym – także do najbliższej szkoły ponadgimnazjalnej.
2. Celem Porozumienia, jest realizacja obowiązku nałożonego przez ustawodawcę poprzez współdziałanie
jednostek samorządu terytorialnego w odniesieniu do obowiązku własnego – zapewnienia uczniom
niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka, umożliwiającego realizację
obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.
3. Zawarcie Porozumienia jest uzasadnione faktem, że szkoła umożliwiająca uczniowi realizację obowiązku
szkolnego funkcjonuje w Przemyślu.
§ 1. 1. Powierzający przekazuje, a Przyjmujący przyjmuje do realizacji zadanie publiczne w przedmiocie
dowozu dziecka niepełnosprawnego, zwanego dalej uczniem, z terenu Gminy Rokietnica do Specjalnego
Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Przemyślu, autobusem będącym w użytkowaniu Gminy Żurawica.
2. Dowóz realizowany będzie w dniach nauki.
3. W czasie dowozu opiekę nad uczniem będzie sprawował opiekun.
4. W przypadku awarii autobusu Przyjmujący zobowiązuje się do zapewnienia autobusu zastępczego.
§ 2. Przyjmujący w ramach dowozu ucznia, zobowiązany jest do:
1) ustalenia trasy dowozu ucznia. Trasę dowozu oraz przystanek dla ucznia ustalony zostanie w drodze
uzgodnienia z Powierzającym oraz rodzicami lub opiekunami prawnymi ucznia,
2) zapewnienia bezpiecznego dowozu ucznia zgodnie z właściwymi przepisami prawa, w tym roztoczenia
opieki nad uczniem w czasie całego przejazdu, wsiadania i wysiadania oraz wyznaczenia opiekuna podczas
przewozu,
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3) ubezpieczenia autobusu dowożącego ucznia na cały czas dowozu w zakresie ubezpieczenia od następstw
nieszczęśliwych wypadków oraz odpowiedzialności cywilnej,
4) zabezpieczenia właściwego stanu technicznego autobusu,
5) spełnienia innych wymogów przewidzianych prawem w celu realizacji zadania dowozu uczniów.
§ 3. 1. Strony ustalają, że ponoszone przez Przyjmującego koszty dowozu ucznia wynoszą 600 zł za każdy
miesiąc nauki szkolnej w roku szkolnym 2016/2017. W przypadku zmiany kosztów dowozu ucznia
w kolejnym roku szkolnym, Przyjmujący zobowiązany jest z miesięcznym wyprzedzeniem powiadomić
Powierzającego na piśmie o zmianie kosztów.
2. Powierzający zobowiązuje się do przekazywania należności przelewem na konto Przyjmującego:
36 9113 0004 2001 0000 0127 0004 w terminie 14 dni po otrzymaniu faktury VAT.
§ 4. Porozumienie zostaje zawarte na czas kształcenia ucznia w gimnazjum przy Specjalnym Ośrodku
Szkolno-Wychowawczym Nr 1 w Przemyślu i wchodzi w życie z dniem podpisania.
§ 5. Każda ze Stron może wypowiedzieć niniejsze Porozumienie z zachowaniem 1 -miesięcznego okresu
wypowiedzenia.
§ 6. Zmiana porozumienia wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 7. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
§ 8. Niniejsze porozumienie sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.
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