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Porozumienie
z dnia 2 czerwca 2015 r.
w sprawie zwrotu kosztów dowozu i opieki ucznia niepełnosprawnego z Zespołu Szkół Specjalnych
im. K. I. Gałczyńskiego w Bielsku-Białej
zawarte dnia 2 czerwca 2015 r. pomiędzy
Gminą Kozy reprezentowaną przez Pana Krzysztofa Fiałkowskiego - Wójta Gminy Kozy, zwaną dalej
„Gminą Kozy”
a
Gminą Kęty reprezentowaną przez Pana Krzysztofa Jana Klęczara - Burmistrza Gminy Kęty, przy
kontrasygnacie Pani Grażyny Zątek - Skarbnika Gminy Kęty, zwaną dalej „Gminą Kęty”.
Na podstawie art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) w związku z art. 17 ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie
oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) strony porozumienia postanawiają co
następuje:
§ 1. Przedmiotem niniejszego porozumienia jest finansowanie przez Gminę Kęty kosztów dowozu i opieki
ucznia niepełnosprawnego, o którym mowa w art. 17 ust. 3a pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie
oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), zamieszkałego na terenie Gminy Kęty
z Zespołu Szkół Specjalnych im. K. I. Gałczyńskiego, ul. Wapienicka 46, 43-300 Bielsko-Biała do domu.
§ 2. 1. Dowóz ucznia i opiekę zapewnia Gmina Kozy.
2. Gmina Kozy zapewnia, że realizuje dowóz, o którym mowa w ust. 1 z zachowaniem wszystkich
wymogów bezpieczeństwa oraz dowóz realizowany jest sprawnymi technicznie środkami transportu.
3. Dowóz realizowany jest w dniach nauki, zgodnie z organizacją danego roku szkolnego i planem zajęć
ustalonym przez Dyrektora szkoły.
§ 3. 1. Strony ustalają koszt dowozu i opieki w wysokości 14,69 zł brutto (słownie: czternaście złotych
69/100) za jeden dzień zrealizowanego dowozu.
2. Należność za jeden miesiąc zrealizowanego dowozu stanowić będzie iloczyn stawki, o której mowa
w ust. 1 i ilości dni dowozu zrealizowanego w danym miesiącu.
3. Dokumentem na podstawie, którego ustalana będzie ilość dni dowozu jest pisemna informacja od osoby
wykonującej dowóz.
4. Za dni nieobecności dziecka zwrot kosztów dowozu i opieki nie przysługuje.
§ 4. 1. Gmina Kęty zobowiązuje się do przekazywania Gminie Kozy zwrotu kosztów za realizację zadania
określonego w § 1 na podstawie noty obciążeniowej przygotowanej przez Gminę Kozy.
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2. Zwrot kosztów, o których mowa w § 3, dokonywany będzie przelewem w terminie 14 dni od daty
otrzymania przez Gminę Kęty noty na rachunek bankowy Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkola
w Kozach, ul. Szkolna 1, 43-340 Kozy, Bank Pekao S. A. nr 24 1240 4142 1111 0000 4824 6534.
§ 5. Porozumienie dotyczy zwrotu kosztów dowozu i opieki z Zespołu Szkól Specjalnych im. K. I.
Gałczyńskiego w Bielsku-Białej w roku szkolnym 2014/2015 za okres od 1 grudnia 2014r. do 26 czerwca
2015r.
§ 6. Wszelkie zmiany warunków porozumienia mogą być wprowadzane wyłącznie aneksem w formie
pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 7. 1. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz
Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
2. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.
3. W przypadku zaprzestania uczęszczania dziecka do Zespołu Szkół Specjalnych im. K. I. Gałczyńskiego
w Bielsku-Białej niniejsze porozumienie traci moc.
4. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.
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