
Porozumienie
z dnia 26 lutego 2015r.

w sprawie dowozu ucznia niepełnosprawnego do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu ul. Karola Marki 4

zawarte pomiędzy:

Miastem Wodzisław Śląski, reprezentowanym przez Mieczysława Kiecę - Prezydenta Miasta 
Wodzisławia Śląskiego

a

MiastemRadlin, reprezentowanym przez Barbarę Magiera - Burmistrza Miasta Radlin

Na podstawie Uchwały Nr IV/37/15 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 25 lutego 2015 roku 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Radlin w sprawie dowozu ucznia 
niepełnosprawnego do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niesłyszących i Słabosłyszących 
w Raciborzu ul. Karola Miarki 4 oraz Uchwały Nr S.0007.012.2015 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 
24 lutego 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Wodzisław Śląski 
w sprawie dowozu ucznia niepełnosprawnego do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci 
Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu, strony zgodnie ustalają, co następuje:

§ 1. Miasto Wodzisław Śląski, w przypadku wolnych miejsc, będzie dowozić ucznia niepełnosprawnego, 
będącego mieszkańcem Miasta Radlin do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niesłyszących 
i Słabosłyszących w Raciborzu ul. Karola Miarki 4.

§ 2. Usługę, o której mowa w § 1 wykonywać będzie firma przewozowa wybrana przez Miasto Wodzisław 
Śląski w drodze zamówienia publicznego.

§ 3. 1. Za usługę, o której mowa w § 1 Miasto Radlin będzie dokonywało zapłaty za każdy dzień 
świadczenia usługi, na podstawie wystawionej przez Miasto Wodzisław Śląski noty księgowej z terminem 
płatności 14 dni licząc od daty wpływu, wyjątek stanowi miesiąc grudzień, za który zwrot należy przekazać do 
31 grudnia danego roku kalendarzowego.

2. Za miesięczny koszt usługi przyjmuje się iloczyn następujących wartości:

a) obowiązująca stawka dzienna za przewóz ucznia wynosi 82,41 złotych brutto - wyliczona na podstawie 
stawki za 1 kilometr, uzyskanej w wyniku postępowania przetargowego, ilości kilometrów i ilości 
przewożonych uczniów;

b) ilość dni w miesiącu, w których dokonywany jest dowóz.

3. Planowana ogólna wartość porozumienia w 2015 roku wynosi 13103,19 złotych brutto.

4. Zmiany wysokości kosztów usługi regulowane będą pisemnym aneksem.

5. Dni dowozu uczniów odbywają się w dni nauki szkolnej, zgodnie z kalendarzem roku szkolnego.

6. Miasto Radlin przekaże środki finansowe na rachunek bankowy Miasta Wodzisław Śląski: Bank Pekao 
SA nr 67 1240 4357 1111 0010 3970 8909.

§ 4. 1. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony, z mocą od 2 marca 2015 roku.
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2. Każda ze stron może wypowiedzieć niniejsze porozumienie z zachowaniem jednomiesięcznego okresu 
wypowiedzenia na koniec miesiąca kalendarzowego.

§ 5. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem zastosowanie mają przepisy Kodeksu 
Cywilnego.

§ 7. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 8. Porozumienie zostaje sporządzone w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze 
stron.

 

 

Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego

Mieczysław Kieca

Burmistrz Miasta  Radlina

Barbara Magiera
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