
 

 

 Porozumienie 

z dnia 30 sierpnia 2017 r. 

 w sprawie przyjęcia przez Gminę Skołyszyn od Gminy Szerzyny zadania w zakresie zapewnienia 

uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do szkoły 

Przysposabiającej do Pracy przy SOSW w Jaśle 

Zawarte w dniu 30 sierpnia 2017 r. pomiędzy Gminą Skołyszyn reprezentowaną przez; 

 Wójta Gminy Skołyszyn - Pana Zenona Szurę, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy w osobie 

 Pana Jacka Kędziora, 

 a Gminą Szerzyny reprezentowaną przez Wójta Gminy Szerzyny - Pana Grzegorza Gotfryda, 

 przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy 

 w osobie Pana Andrzeja Sarny 

 w sprawie przejęcia przez Gminę Skołyszyn od Gminy Szerzyny zadania w zakresie zapewnienia 

 uczniom  niepełnosprawnym  bezpłatnego  transportu  i opieki  w  czasie przewozu  do  Szkoły 

 Przysposabiającej do Pracy przy SOSW w Jaśle. 

Na podstawie art. 10 ust. 1,art.l8 ust.2 pkt.12 oraz art. 74 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. poz.446 ze zm.) w związku z art. 17 ust. 3a pkt 1 ustawy z dnia 

7 września 1991  r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 2016 r. poz. 1943.) oraz uchwały Nr XXXI/204/17 Rady 

Gminy Skołyszyn z dnia 30 sierpnia 2017r.  w sprawie: wyrażenia zgody na przejęcie zadania   przez   Gminę  

Skołyszyn   od   Gminy   Szerzyny   w   zakresie   zapewnienia   uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego 

transportu i opieki w czasie przewozu do Szkoły Przysposabiającej do Pracy   przy SOSW w Jaśle, i uchwały 

Nr XL/409/2014 Rady Gminy w Szerzynach z dnia 1 października 2014r.w sprawie; wyrażenia zgody na 

zawarcie porozumienia międzygminnego ; zostaje zawarte porozumienie o następującej treści; 

§ 1. 1. Gmina Szerzyny przekazuje a Gmina Skołyszyn przyjmuje do realizacji zadanie własne Gminy 

Szerzyny w przedmiocie dowozu dziecka niepełnosprawnego z terenu Gminy Szerzyny do Szkoły 

Przysposabiającej do Pracy przy SOSW w Jaśle, samochodem stanowiącym własność Gminy Skołyszyn. 

2. Dowóz realizowany będzie w dniach nauki. 

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

§ 2. 1. Gmina Skołyszyn w ramach dowozu ucznia, zobowiązana jest do: 

1) ustalenia trasy dowozu. Trasę dowozu ustalona zostanie w drodze uzgodnienia z Gminą Szerzyny. 

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) ubezpieczenia samochodu dowożącego uczniów na cały czas dowozu w zakresie ubezpieczenia 

od następstw nieszczęśliwych wypadków, odpowiedzialności cywilnej oraz autocasco, 
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4) zabezpieczenia właściwego stanu technicznego samochodu, 

5) zapewnienia odpowiednich godzin dowozu, 

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

§ 3. 1. Strony ustalają, że koszt dowozu jednego ucznia wyniesie   60,00 zł. + VAT za każdy dzień nauki 

szkolnej w roku szkolnym 2017/2018 . 

2. Gmina Szerzyny zobowiązuje się do przekazania środków finansowych na realizację zadania, o którym 

mowa w §1, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni na rachunek Gminy Skołyszyn 

w Banku Spółdzielczym w Bieczu  oddział Skołyszyn nr 76 8627 1037 2003 5000 0459 0001. 

3. Gmina Szerzyny jest zobowiązana do powiadomienia Gminy Skołyszyn o każdorazowej zmianie liczby 

uczniów objętych dowożeniem w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany. 

4. W przypadku nieprzekazania środków finansowych w terminie określonym w ust.2 zostaną naliczone 

odsetki za każdy dzień spóźnienia w wysokości określonej dla zaległości podatkowych. 

§ 4. 1. Środki finansowe przekazane przez Gminę Szerzyny w danym roku budżetowym zostaną 

wykorzystane do 31 grudnia tego roku oraz rozliczone przez Gminę Skołyszyn do 20 stycznia roku następnego. 

2. Środki finansowe przekazane przez Gminę Szerzyny w 2018r. zostaną wykorzystane do dnia 30 czerwca 

2018r. Niewykorzystana część środków finansowych, podlega zwrotowi w terminie 15 dni po upływie terminu 

ich wykorzystania tj. do dnia 15.07.2018r na rachunek bankowy Gminy Szerzyny w Banku BS Pilzno 

o/Szerzyny nr 16 9477 1011 0051 5490 2000 0010. 

§ 5. 1. Niniejsze porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w okresie od 1 września 

2017 r. do 30 czerwca 2018 r. 

2. Niniejsze porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 

§ 6. Zmiana porozumienia wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 7. Sprawy nieuregulowane w niniejszym porozumieniu reguluje w szczególności ustawa o finansach 

publicznych oraz inne przepisy szczególne. 

§ 8. Niniejsze porozumienie sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron. 

§ 9. W przypadku zaistnienia sporu na tle wykonania porozumienia właściwym dla ich rozstrzygnięcia jest 

sąd właściwy dla siedziby Gminy Skołyszyn 

  

Wójt Gminy Szerzyny 

 

Grzegorz Gotfryd 

 

Skarbnik Gminy 

 

Andrzej Sarna 

Wójt Gminy Skołyszyn 

 

Zenon Szura 

 

Skarbnik Gminy 

 

Jacek Kędzior 
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