
 

 

POROZUMIENIE NR 1 

BURMISTRZA KOLBUSZOWEJ 

z dnia 1 października 2017 r. 

pomiędzy Gminą Niwiska reprezentowaną przez Panią Elżbietę Wróbel - Wójta Gminy Niwiska,  

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Pani Jolanty Łagowskiej, a Gminą Kolbuszowa  

reprezentowaną przez - Pana Jana Zubę - Burmistrza Kolbuszowej 

w sprawie ustalenia warunków wykonywania przez Gminę Kolbuszowa zadania własnego 

Gminy Niwiska w zakresie zapewnienia przewozu uczniów niepełnosprawnych  

zamieszkałych na terenie Gminy Niwiska do Zespołu Szkół Specjalnych w Kolbuszowej Dolnej. 

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

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 ze zm.) oraz uchwały Nr XXXVIII/215/2017 Rady Gminy Niwiska z dnia 

31 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Niwiska a Gminą 

Kolbuszowa w zakresie zapewnienia przewozu 2 uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy 

Niwiska do Zespołu Szkół Specjalnych w Kolbuszowej Dolnej i uchwały Nr XLIV/554/17 Rady Miejskiej 

w Kolbuszowej z dnia 22 września 2017 roku w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Kolbuszowa 

a Gminą Niwiska w zakresie zapewnienia przewozu dwóch uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na 

terenie Gminy Niwiska do Zespołu Szkół Specjalnych w Kolbuszowej Dolnej, strony ustalają co następuje: 

§ 1. Gmina Niwiska w celu zapewnienia przewozu i opieki na trasie z Przyłęk do Zespołu Szkół 

Specjalnych w Kolbuszowej Dolnej dwóch uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy 

Niwiska, powierza Gminie Kolbuszowa organizację oraz wykonanie tego dowozu wraz z opiekunem do 

wskazanej wyżej szkoły, a Gmina Kolbuszowa zobowiązuje się określone wyżej czynności wykonywać 

samochodem przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych będącym własnością. Gminy 

Kolbuszowa. 

§ 2. Gmina Niwiska zobowiązuje się do pokrywania Gminie Kolbuszowa kosztów dowozu, przywozu 

i opieki na trasie z miejscowości Przyłęk do Zespołu Szkół Specjalnych w Kolbuszowej Dolnej uczniów 

niepełnosprawnych, o których mowa w § 1. 

§ 3. Obowiązek Gminy Niwiska do pokrywania Gminie Kolbuszowa kosztów przewozu i opieki na trasie 

z Przyłęk do Zespołu Szkół Specjalnych w Kolbuszowej Dolnej uczniów niepełnosprawnych, o których mowa 

w § 1, będzie powstawał w przypadku faktycznie wykonanego przewozu. 

§ 4. Podstawą do rozliczenia kosztów, o których mowa w § 2 i § 3 będzie uzgodniona przez strony kwotą 

ryczałtową w wysokości 470,00 zł (słownie: czterysta siedemdziesiąt złotych) miesięcznie, z zastrzeżeniem, że 

kwota ryczałtowa za miesiąc luty 2018 r. w związku z przerwą w okresie ferii zimowych wynosi 235,00 zł 

(słownie: dwieście trzydzieści pięć złotych 00/100). 
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§ 5. Środki finansowe będę przekazywane przez Gminę Niwiska co miesiąc w terminie do dnia 

15 następnego miesiąca za miesiąc poprzedni przelewem bankowym na rachunek bankowy Zespołu 

Oświatowego Miasta i Gminy Kolbuszowa (numer rachunku: BS Kolbuszowa 85 9180 0008 2001 0002 1542 

0001), na podstawie noty obciążeniowej wystawionej przez Zespół Oświatowy Miasta i Gminy Kolbuszowa 

realizujący dowozy do szkół Gminy Kolbuszowa. 

§ 6. Porozumienie zostaje zawarte od dnia 1 października 2017 r. do dnia 29 czerwca 2018 r. 

§ 7. Wszelkie zmiany porozumienia dla swej ważności wymagają, formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

§ 8. Porozumienie może zostać rozwiązane przez każdą, ze stron za uprzednim jednomiesięcznym 

wypowiedzeniem. 

§ 9. Porozumienie zostało sporządzone w trzech jednobrzmiących egzemplarzach - po jednym dla każdej ze 

stron oraz jeden egzemplarz celem ogłoszenia. 

§ 10. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 

  

Wójt Gminy Niwiska 

 

 

Elżbieta Wróbel 

Burmistrz Kolbuszowej 

 

 

Jan Zuba 
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