
 

 

POROZUMIENIE NR ED.031.30.2016 

PREZYDENTA MIASTA ŻORY 

z dnia 12 grudnia 2016 r. 

w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego w przedmiocie dowozu dziecka niepełnosprawnego 

z terenu Gminy Świerklany do Zespołu Szkół Specjalnych im. Matki Teresy z Kalkuty,  

os. Pawlikowskiego, 44-240 Żory zwanym dalej Zespołem Szkół pomiędzy: Gminą Miejską Żory 

reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Żory - Waldemara Sochę a   Gminą Świerklany 

reprezentowaną przez Wójta Gminy Świerklany - Tomasza Pieczkę 

Na podstawie art 74 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. 

z 2016 r. z poz. 446), art. 46 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu 

terytorialnego (tekst. jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 198) i uchwały nr 530/L/2014 Rady Miasta Żory w sprawie 

wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Świerklany dotyczącą przejęcia zadania dowozu ucznia 

niepełnosprawnego do Zespołu Szkół oraz uchwały Rady Gminy Świerklany nr 70/X/15 w sprawie zawarcia 

porozumienia z Miastem Żory w sprawie powierzenia realizacji zadania dowozu niepełnosprawnych uczniów 

do szkół,  zawiera sie porozumienie następującej treści: 

§ 1. 1. Gmina Świerkalny przekazuje, a Gmina Miejska Żory przyjmuje do realizacji zadanie w zakresie 

codziennego transportu dziecka niepełnosprawnego i opieki w czasie przewozu do Zespołu Szkół i z powrotem, 

według ustalonego harmonogramu. 

2. Strony porozumienia dopuszczają możliwość wprowadzenia zmian w zakresie przewożonych uczniów, 

jeżeli zmiana ta nie wpłynie na organizację dowozu na ustalonych trasach. 

§ 2. 1. Gmina Świerklany zobowiązuje się przekazać Gminie Miejskiej Żory dotacje celową na realizację 

zadania, o którym mowa w §1 ust. 1 w kwocie 816,00 słownie: osiemset szesnaście złotych ‰. 

2. Dzienny koszt przewozu jednego ucznia, o którym mowa w § 1 oblicza się na podstawie wzoru  

(Y x Z : V), przyjmując następujące wartości: 

1) Y - stawka za jeden wozokilometr, 

2) Z - ilość kilometrów trasy, 

3) V - ilość uczniów przewożonych na trasie. 

§ 3. 1. Gmina Świerklany zobowiązuje się przekazać należną kwotę dotacji na rachunek Gminy Miejskiej 

Żory ING Bank Śląski 97 1050 1070 1000 0004 0065 6575. 

2. Gmina Miejska Żory zobowiązuje się wykorzystać otrzymaną dotację w terminie nie dłuższym niż do 

31 grudnia danego roku budżetowego. 

3. Rozliczenie dotacji otrzymanej w danym roku nastąpi do dnia 15 stycznia roku następnego na podstawie 

przekazanego przez Zespół Szkół szczegółowego zestawienia potwierdzającego liczbę dni obecności 

dowożonego ucznia na zajęciach w miesiącach obowiązujących w porozumieniu. 
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4. Środki niewykorzystane podlegają zwrotowi na rachunek bankowy Gminy Świerklany  

82 8470 0001 2001 0012 9323 0007 w terminie do 31 stycznia roku następnego za dotację otrzymaną do 

31 grudnia poprzedniego roku kalendarzowego. 

§ 4. Porozumienie niniejsze zawiera się na czas od dnia 01. 09. 2016 r. do 31. 12. 2016 r. 

§ 5. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje od 1 września  2016 r. 

§ 6. Zmiana postanowień porozumienia może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie pod 

rygorem nieważności. 

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

Cywilnego i przepisy ustawy o systemie oświaty. 

§ 8. Porozumienie niniejsze sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej  

ze stron. 

§ 9. Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego na wniosek gminy 

zlecającej zadanie.   

  

Prezydent Miasta Żory 

 

 

Waldemar Socha 

Wójt Gminy Świerklany 

 

 

Tomasz Pieczka 
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