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POROZUMIENIE NR RRP.031.1.2018
GMINY ŚWIERKLANY I MIASTA RADLIN
z dnia 21 listopada 2018 r.
w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego w przedmiocie dowozu uczniów
niepełnosprawnych z terenu Miasta Radlin do Zespołu Szkół Specjalnych im. Matki Teresy z Kalkuty,
ul. Boryńska 54, 44-240 Żory zwanym dalej Zespołem Szkół
pomiędzy Gminą Świerklany reprezentowaną przez Wójta Gminy Świerklany – Tomasza Pieczkę,
a
Miastem Radlin reprezentowanym przez Burmistrza Miasta – Barbarę Magierę.
Na podstawie art. 74 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r.
poz. 994), art. 46 ustawy z dnia z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
(Dz. U. z 2018 poz. 1530), uchwały Nr 305/XLVI/18 Rady Gminy Świerklany z dnia 1 października 2018 roku
w sprawie zawarcia porozumienia z Miastem Radlin w sprawie przejęcia realizacji zadania dowozu
niepełnosprawnego dziecka do szkoły, uchwały nr S.007.077.2018 z dnia 25 września 2018 roku oraz
S.007.084.2018 z dnia 16 października 2018 roku Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie wyrażenia zgody
na zawarcie porozumienia z Gminą Świerklany w sprawie dowozu uczniów niepełnosprawnych do Zespołu
Szkół Specjalnych im. Matki Teresy z Kalkuty w Żorach zawiera się porozumienie o następującej treści:
§ 1. 1. Miasto Radlin przekazuje, a Gmina Świerklany przyjmuje do realizacji zadanie w zakresie
transportu uczniów niepełnosprawnych i opieki w czasie przewozu do Zespołu Szkół Specjalnych i z powrotem
w dni nauki szkolnej.
2. Strony porozumienia dopuszczają możliwość wprowadzenia zmian w zakresie liczby przewożonych
uczniów, jeżeli zmiana ta nie wpłynie na organizację dowozu na ustalonych trasach.
§ 2. 1 Miasto Radlin zobowiązuje się przekazać Gminie Świerklany dotację celową na realizację zadania
o którym mowa w § 1 ust. 1 w kwocie:
a) 1 522,50 złotych (słownie: jeden tysiąc pięćset dwadzieścia dwa złote 50/100 gr) za okres 1.10.2018
-19.11.2018 roku niezwłocznie po podpisaniu porozumienia.
2. Kalkulacja kosztów, o których mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszego porozumienia.
§ 3. 1 Miasto Radlin zobowiązuje się przekazać należną kwotę dotacji na rachunek Urzędu Gminy
Świerklany 82 8470 0001 2001 0012 9323 0007
2. Gmina Świerklany zobowiązuje się wykorzystać otrzymaną dotację w terminie nie dłuższym niż do dnia
13 grudnia 2018 r.
3. Rozliczenie dotacji nastąpi do dnia 28 grudnia 2018 r. w formie pisemnej na podstawie przekazanej
przez przewoźnika faktury wykazującej liczbę dni, w jakich miał miejsce dowóz ucznia z Miasta Radlin do
Zespołu Szkół.
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4. Środki niewykorzystane podlegają zwrotowi na rachunek bankowy Miasta Radlin nr 24 8470 0001
2001 0042 2365 0036 w terminie do 28 grudnia 2018 r.
§ 4. W przypadku gdy koszty dowozu wynikające z rozliczenia, o którym mowa w § 3 ust. 3, będą:
1. wyższe od kwoty dotacji, jaką otrzymała Gmina Świerklany, to Miasto Radlin dokona wpłaty należnej
kwoty w terminie 30 dni od daty otrzymania rozliczenia. W przypadku nie uregulowania płatności
w powyższym terminie Miasto Radlin zobowiązuje się zapłacić oprócz należności głównej odsetki zgodnie
z odrębnymi przepisami.
2. niższe od kwoty dotacji, jaką otrzymała Gmina Świerklany, to Gmina Świerklany dokona zwrotu
niewykorzystanej części dotacji do dnia 28 grudnia 2018 r. W przypadku nie uregulowania płatności
w powyższym terminie Gmina Świerklany zobowiązuje się zapłacić oprócz należności głównej odsetki
za opóźnienie jak dla zaległości podatkowych.
§ 5. Porozumienie niniejsze zawiera się na czas od dnia 1.10.2018 r. do 28.12.2018 r.
§ 6. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje od 1 października 2018 r.
§ 7. Zmiana postanowień porozumienia może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażona na piśmie pod
rygorem nieważności.
§ 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowania przepisy Kodeksu
Cywilnego, przepisy ustawy Prawo oświatowe oraz przepisy ustawy o finansach publicznych.
§ 9. Porozumienie niniejsze sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej
ze stron.
§ 10. Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego na wniosek
Gminy zlecającej zadanie.

Burmistrz Miasta Radlin

Wójt Gminy Świerklany

Barbara Magiera

Tomasz Pieczka
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Załącznik do porozumienia Nr RRP.031.1.2018
Gminy Świerklany i Miasta Radlin
z dnia 21 listopada 2018 r.
Kalkulacja kosztów dowozu ucznia niepełnosprawnego z terenu Miasta Radlin do szkoły w Żorach
1) Koszt dzienny przewozu obejmującego Miasto Radlin i Gminę Świerklany do szkół/placówek w Żorach:
240 zł brutto
2) Koszt dzienny przewozu obejmującego tylko Gminę Świerklany do szkół/placówek w Żorach (4 dzieci:
3 z Gminy Świerklany i 1 z Miasta Radlin): 175 zł brutto
3) Koszt przewozu obejmującego tylko Miasto Radlin - różnica pomiędzy kosztem wykazanym w pkt 1
i pkt 2: 240 zł – 17 zł = 65 zł brutto
4) Koszt przewozu obejmującego tylko Gminę Świerklany w przeliczeniu na 1 przewożone dziecko:
175 zł/4 dzieci = 43,75 zł
5) Koszt dzienny dowozu ucznia niepełnosprawnego z terenu Miasta Radlin do szkoły w Żorach - suma
kosztów wykazanych w pkt 3 i pkt 4: 65 zł + 43,75 zł = 108,75 zł brutto
okres
5.10.2018-24.10.2018

koszt dzienny brutto
108,75 zł

liczba dni
14

wysokość dotacji brutto
1 522,50 zł

