
 

 

Porozumienie
∗∗∗∗ 

Działając na podstawie Uchwały Nr XIX/183/2012 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia  

28 czerwca 2012 r.. w sprawie: przekazania przez Gminę Kalwaria Zebrzydowska w drodze porozumienia 

realizacji zadania w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie 

przewozu do Gimnazjum Specjalnego Nr 62 w Zespole Szkół Specjalnych Nr 11 w Krakowie oraz do Ośrodka 

Szkolno Wychowawczego dla dzieci niewidomych i niedowidzących w Krakowie przez Gminę Skawina 

w roku szkolnym 2012/2013 zostaje zawarte w dniu 19.11.2012 r. w miejscowości Kalwaria Zebrzydowska 

Porozumienie pomiędzy:  

Gminą Skawina reprezentowaną przez  

Burmistrza Miasta i Gminy Skawina - Pana Adama Najder  

Skarbnika Gminy - Panią Teresę Wątor  

i  

Gminą Kalwaria Zebrzydowska reprezentowaną przez  

Burmistrza Miasta Kalwaria Zebrzydowska – Pana Zbigniewa Stradomskiego  

Skarbnika Gminy - Małgorzatę Leśniak  

zwanymi dalej Stronami.  

§ 1. 1. Przedmiotem Porozumienia jest przekazanie przez Gminę Kalwaria Zebrzydowska Gminie Skawina 

realizacji zadania w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie 

przewozu do Gimnazjum Specjalnego Nr 62 w Zespole Szkół Specjalnych Nr 11 w Krakowie oraz do Ośrodka 

Szkolno Wychowawczego dla dzieci niewidomych i niedowidzących w Krakowie przez Gminę Skawina 

w roku szkolnym 2012/2013  

2. Strony ustalają zakres zadań oraz wynikające z niego obowiązki.  

§ 2. Dowóz i odwóz uczniów niepełnosprawnych odbywać się będzie zgodnie z planem zajęć szkolnych 

obowiązującym w Gimnazjum Specjalnym Nr 62 w Zespole Szkół Specjalnych Nr 11 w Krakowie oraz 

w Ośrodku Szkolno Wychowawczym dla dzieci niewidomych i niedowidzących w Krakowie.  

§ 3. 1. Każda ze Stron Porozumienia zapewnia w swoich budżetach środki finansowe niezbędne  

do realizacji przedsięwzięcia, w wysokości wynikającej z kalkulacji kosztów przewozów.  

2. Wartość poniesionych kosztów stanowi:  

1) iloczyn przejechanych w danym dniu kilometrów z miejsca zamieszkania uczennicy niepełnosprawnej  

do Gimnazjum Specjalnego Nr 62 w Zespole Szkół Specjalnych Nr 11 w Krakowie i z powrotem, stawki  

za kilometr oraz liczby dni w których uczennica była dowożona. Liczba kilometrów w danym dniu wynosi  

48 km. Stawka za 1 km wynosi 5,41 zł,  

                                                      
∗

 Ostatni wymagany bezpieczny podpis elektroniczny złożony pod wersją elektroniczną niniejszego porozumienia, 

stanowiącą w myśl przepisów ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych wyłączną 

podstawę jego ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym, złożony został w dniu 3 stycznia 2013 r., natomiast 

porozumienie zostało zawarte w dniu 19 listopada 2012 r., kiedy złożony został ostatni wymagany podpis pod wersją 

papierową porozumienia, równorzędny do skutków prawnych z bezpiecznym podpisem elektronicznym. 
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2) iloczyn przejechanych w danym dniu kilometrów z miejsca zamieszkania ucznia niepełnosprawnego  

do Ośrodka Szkolno Wychowawczego dla dzieci niewidomych i niedowidzących w Krakowie i z powrotem 

, stawki za kilometr oraz liczby dni w których uczeń był dowożony. Liczba kilometrów w danym dniu 

wynosi 62 km. Stawka za 1 km wynosi 5,41 zł,  

3) liczba kilometrów określona w pkt 1 może ulec zwiększeniu do 56 km ze względu na możliwą nieobecność 

ucznia dowożonego z miejscowości Wola Radziszowska tym samym kursem i wydłużenie trasy dowozu.  

3. Kwota należności ogółem uzależniona będzie od ilości dni nauki szkolnej i związanej z tym konieczności 

dowozu i przywozu uczniów.  

§ 4. 1. Rozliczenie pomiędzy Stronami następować będzie w drodze dotacji celowej przekazywanej przez 

Gminę Kalwaria Zebrzydowska, po wystawieniu noty księgowej przez Gminę Skawina.  

2. Gmina Kalwaria Zebrzydowska przekaże dotację wyliczoną wg kosztów określonych w § 3 ust 2 pkt 1  

i 2, przelewem na rachunek 47 8591 0007 0020 0560 0013 0001 w wysokości 39.980 zł za okres od miesiąca 

września 2012 r. do miesiąca grudnia 2012 r. po wystawieniu noty księgowej, do dnia 28.11.2012 r. , 

z terminem płatności do dnia 06.12.2012 r. , z zastrzeżeniem ust. 3  

3. W przypadku wystąpienia zmian, o których mowa w § 3 ust 2 pkt 3, rozliczenie należnej dotacji nastąpi 

zgodnie z warunkami określonymi w § 5 ust. 5.  

4. W sytuacji nieuregulowania płatności w terminie, Gmina Skawina upoważniona jest do naliczania 

odsetek za zwłokę, jak od zaległości podatkowych.  

§ 5. 1. Gmina Skawina ma obowiązek wykorzystać środki finansowe, o których mowa w § 4, zgodnie 

z celem, na który je przeznaczono.  

2. W przypadku nie wykonania zadania, o którym mowa w § 1 niniejszego Porozumienia w całości  

lub części, przekazane kwoty dotacji podlegają zwrotowi proporcjonalnie do wielkości niewykonanego zadania 

na rachunek Gminy Kalwaria Zebrzydowska 49 8119 0001 0000 0387 2000 0010 w terminie do dnia  

15 miesiąca, następującego po miesiącu rozliczeniowym.  

3. W przypadku wykorzystania przekazanej dotacji w części lub całości na inne cele niż określone 

w niniejszym Porozumieniu, podlega ona zwrotowi na rachunek Gminy Kalwaria Zebrzydowska 49 8119 0001 

0000 0387 2000 0010 w terminie 15 dni od dnia ustalenia faktu wykorzystania dotacji na inne cele niż 

określone w § 1.  

4. W przypadku nie dotrzymania terminów zwrotu dotacji, o których mowa w ust. 2 i 3 naliczone będą 

odsetki jak od zaległości podatkowych.  

5. Rozliczenie dotacji określonej w § 4 ust. 2 i 3, nastąpi do dnia 31 stycznia 2013 roku, na podstawie list 

obecności uczennicy w zajęciach w Gimnazjum Specjalnym Nr 62 w Zespole Szkół Specjalnych Nr 11 

w Krakowie oraz list obecności ucznia w zajęciach w Ośrodku Szkolno Wychowawczym dla dzieci 

niewidomych i niedowidzących w Krakowie.  

§ 6. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Porozumienia wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.  

§ 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego oraz przepisy stosowne dla przedmiotu Porozumienia.  

§ 8. Wszelkie spory pomiędzy Stronami mogące powstać w związku z wykonywaniem Porozumienia 

Strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie. W przypadku nie osiągnięcia konsensusu w drodze 

polubownej spory będą rozstrzygane przez sądy powszechne.  

§ 9. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 1 września 2012 r.  

§ 10. Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.  

§ 11. Porozumienie sporządzone zostało i podpisane w sześciu jednobrzmiących egzemplarzach, po trzy  

dla każdej ze Stron.  

  

Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej  

Zbigniew Stradomski 
 

Skarbnik Gminy  

Małgorzata Leśniak 

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina  

Adam Najder 
 

Skarbnik Gminy, Główny Księgowy Budżetu  

Teresa Wątor 
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