UCHWAŁA NR XXV/129/2016
Rady Miejskiej w Golinie
z 30 września 2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Słupca, a Gminą
Golina w sprawie przekazania przez Gminę Słupca Gminie Golina zadań
w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym, zamieszkałym na terenie
Gminy Słupca, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do Specjalnego
Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Koninie
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 12 w związku z art.10 ust. 1, art. 74 ust.1 i 2 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) w związku z art. 17 ust. 3a pkt
1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.)
Rada Miejska w Golinie uchwala, co następuje:
§ 1. 1.Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Słupca, a Gminą
Golina w sprawie przekazania przez Gminę Słupca Gminie Golina zadań w zakresie zapewnienia
uczniom niepełnosprawnym, zamieszkałym na terenie Gminy Słupca, bezpłatnego transportu
i opieki w czasie przewozu (tam i z powrotem) na trasie: Przyjma - Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Koninie.
2. Projekt porozumienia międzygminnego, o którym mowa w §1, stanowi załącznik do niniejszej
Uchwały.
§ 2. Porozumienie, o którym mowa w § 1, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.
§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Goliny.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Urszula Furmaniak

Załącznik do Uchwały Nr XXV/129/2016
Rady Miejskiej w Golinie
z 30 września 2016 r.

POROZUMIENIE MIĘDZYGMINNE
z dnia ……………….
w sprawie przejęcia przez Gminę Golina od Gminy Słupca zadań w zakresie zapewnienia
uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu (tam
i z powrotem) na trasie: Przyjma – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Koninie
Na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 74 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) w związku z art. 17 ust. 3a pkt 1 ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.) oraz uchwały Nr
XXV/169/2016 Rady Gminy Słupca z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Słupca, a Gminą Golina w sprawie przekazania przez
Gminę Słupca Gminie Golina zadań w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym,
zamieszkałym na terenie Gminy Słupca, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do
Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Koninie i Uchwały Nr ………… Rady
Miejskiej Goliny z dnia …………. w sprawie ……………….. zostaje zawarte w dniu ...............
2016 r. w miejscowości Golina porozumienie międzygminne zwane dalej „Porozumieniem”,
pomiędzy Gminą Golina, reprezentowaną przez:
Burmistrza Goliny – Mirosława Durczyńskiego,
przy kontrasygnacie Zastępcy Skarbnika Gminy – Janiny Adamczewskiej
– zwaną dalej „Przyjmującym” ,
a
Gminą Słupca, reprezentowaną przez
Wójta Gminy Słupca – Grażynę Kazuś,
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Cezarego Fajkowskiego
– zwaną dalej „Powierzającym"
zwanymi dalej „Stronami” o następującej treści:
Celem Porozumienia, jest realizacja obowiązku nałożonego przez ustawodawcę poprzez
współdziałanie jednostek samorządu terytorialnego w odniesieniu do obowiązku własnego –
zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do
ośrodka, umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.
§1. 1. Powierzający przekazuje, a Przyjmujący przyjmuje do realizacji zadanie publiczne
w przedmiocie dowozu dzieci niepełnosprawnych, zwanych dalej uczniami, z terenu gminy Słupca
do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Koninie, busem będącym w użytkowaniu
Gminy Golina.
2. Wykaz dzieci, o których mowa w ust. 1 stanowi załącznik do porozumienia.
3. Począwszy od dnia 1 września 2016 r., przez cały okres obowiązywania Porozumienia, Gmina
Golina zapewnia dowóz powyższych uczniów wskazanych w załączniku do niniejszego
porozumienia od miejscowości Przyjma 104 do Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego
w Koninie, ul. Kaliska 19 oraz w drodze powrotnej ze Specjalnego Ośrodka Szkolno
Wychowawczego w Koninie, ul. Kaliska 19 do miejscowości Przyjma 104.
4. Dowóz realizowany będzie w dniach nauki.

5. W czasie dowozu opiekę nad uczniami będzie sprawował opiekun.
6. W przypadku awarii pojazdu Przyjmujący zobowiązuje się do zapewnienia pojazdu zastępczego.
§2. Porozumienie zawiera się na rok szkolny 2016/2017 tj. na okres od 1 września 2016 r.
do 30 czerwca 2017 r.
§3. 1. Przyjmujący w ramach dowozu uczniów, zobowiązany jest do:
1) zapewnienia bezpiecznego dowozu uczniów zgodnie z właściwymi przepisami prawa,
w tym roztoczenia opieki nad dziećmi w czasie całego przejazdu, wsiadania i wysiadania
oraz wyznaczenia opiekuna podczas przewozu,
2) ubezpieczenia busa dowożącego uczniów na cały czas dowozu w zakresie ubezpieczenia od
następstw nieszczęśliwych wypadków, odpowiedzialności cywilnej,
3) zabezpieczenia właściwego stanu technicznego busa,
4) zapewnienia odpowiednich godzin dowozu,
5) spełnienia innych wymogów przewidzianych prawem w celu realizacji zadania dowozu
uczniów.
§4. 1. Strony ustalają, że ponoszone przez Przyjmującego koszty dowozu jednego ucznia wynoszą
19,67 zł za każdy dzień nauki szkolnej w roku szkolnym 2016/2017. W przypadku zmiany kosztów
dowozu jednego ucznia Przyjmujący zobowiązany jest z miesięcznym wyprzedzeniem powiadomić
Powierzającego na piśmie o zmianie kosztów.
2. Liczba dni dowozu, będzie co miesiąc potwierdzana przez opiekunkę, sprawującą opiekę nad
dziećmi niepełnosprawnymi w busie.
3. Rozliczenia należności za dany miesiąc będzie dokonywał Kierownik Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Golinie i w terminie do 5 następnego miesiąca przekaże rozliczenie do
działu księgowości w Urzędzie Miejskim w Golinie.
4. Koszt dowozu uczniów to iloczyn ilości dzieci deklarowanych i stawki określonej w ust. 1.
5. Powierzający zobowiązuje się do przekazywania należności przelewem na konto Przyjmującego
w Banku Spółdzielczym w Koninie – oddział Golina 37 8530 0000 0700 0619 2000 0010
w terminie 14 dni od otrzymania noty księgowej wraz z zestawieniem liczby dni nauki dziecka
i związanych z nimi dni dowozu potwierdzonych przez opiekuna sprawującego opiekę nad dziećmi
w busie.
§5. Każda ze Stron może wypowiedzieć niniejsze Porozumienie z zachowaniem 1 - miesięcznego
okresu wypowiedzenia.
§6. Zmiana porozumienia wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§7. Niniejsze porozumienie sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej
ze stron.
§8. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Powierzający:

………………………......................

Przyjmujący:

………………………………………

