
POROZUMIENIE 

o partycypację w kosztach dowozu dzieci niepełnosprawnych 

w roku szkolnym 2017/2018 

 

Zawarte w dniu ….......... r. pomiędzy Gminą Radomyśl Wielki  reprezentowaną przez: 

Burmistrza Radomyśla Wielkiego inż. Józefa Rybińskiego 

a  Gminą Czarna  reprezentowana przez: 

Wójta Gminy Czarna –  Józefa Chudy 

 

 

§ 1 

Gmina Radomyśl Wielki organizuje dowóz dzieci niepełnosprawnych ze swojego terenu do 

specjalistycznych placówek oświatowych  w miejscowości Pień i Dulcza Mała. 

 

                                                                               § 2 

Dzieci z terenu Gminy Czarna mogą korzystać z dowozu w miarę wolnych miejsc i za zgodą 

Burmistrza Radomyśla Wielkiego. 

Ustala się, że dowozem objęci są: 

1.......... 

                                                                               § 3 

W czasie dowozu dzieci opiekę nad nimi sprawuje opiekun wyznaczony przez Gminę Radomyśl 

Wielki.  

 

                                                                              § 4 

Wójt Gminy Czarna zobowiązuje się do partycypowania w kosztach dowozu dzieci z terenu swojej 

Gminy. 

                                                                              § 5 

Ustala   się odpłatność   Gminy Czarna   za usługę przewozową w wysokości 2,00 zł. brutto  za 1 

kilometr (36 kilometrów dziennie) - powyższa cena stanowi równowartość ceny płaconej przez 



Gminę Radomyśl Wielki firmie transportowej za przejazd dużym busem i została ustalona w wyniku 

przetargu nieograniczonego) oraz odpłatność za koszty sprawowania opieki nad dowożonymi 

dziećmi o równowartości 15 min. pracy w czasie każdego przejazdu- (0,5 godziny dziennie tj. 8,77 zł., 

co wynika ze stawki godzinowej  umowy – zlecenia opiekunki). 

                                                                                § 6 

Wójt Gminy Czarna zobowiązuje Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Czarnej  do 

przekazania powyższej kwoty na wskazany rachunek bankowy na podstawie księgowej noty 

obciążeniowej wystawianej comiesięcznie przez GZEAS w Radomyślu Wielkim do dnia 15 każdego 

następnego miesiąca po miesiącu odjętym rozliczeniem. 

 

                                                                                 § 7 

Powyższe Porozumienie obowiązuje w okresie od 01 września 2017 r. do 31 lipca 2018 r. 

 

§ 8 

Porozumienie może zostać rozwiązane przed upływem terminu jego obowiązywania przez każdą ze 

stron z miesięcznym okresem wypowiedzenia. 

 

                                                                               § 9 

Wszelkie zmiany tego Porozumienia wymagają pisemnej formy aneksu pod rygorem nieważności. 

§ 10 

Do Porozumienia mają zastosowanie przepisy ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o systemie 

oświaty, ustawy o finansach publicznych oraz Kodeksu Cywilnego. 

 

§ 12 

Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej  ze stron. 

 

 

…………………………………………..                                                                     …………………………………………… 

      Gmina Radomyśl Wielki                                                                                   Gmina Czarna                                                                          


