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UCHWAŁA NR XXXII/253/2021

RADY GMINY RUDNIKI

z dnia 14 września 2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego
pomiędzy Gminą Rudniki, a Gminą Gorzów Śląski

w przedmiocie powierzenia Gminie Gorzów Śląski realizacji zadania publicznego
- zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 i art. 74 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.
Dz.U. z 2021 r. póz. 1372) oraz art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 14gmdnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U.
2021 r. póz.1082 z póżn. zm.) Rada Gminy Rudniki uchwala, co następuje:

§1.
Wyraża się zgodę na zawarcie z Gminą Gorzów Śląski porozumienia międzygminnego wprzedmituic

powierzenia Gminie Gorzów Śląski realizacji zadania publicznego - zapewnienia uczniom niepełnosprawnym
bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu.

§2.
Projekt porozumienia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§3.
Porozumienie podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§4.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudniki.

§5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 02 września 2021 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Rudniki

Jarosław Marchewka
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Załącznik do uchwały Nr XXXII/253/202 l
Rady Gminy Rudniki
z dnia 14 września 2021 r.

Porozumienie

pomiędzy Gminą Gorzów Śląski, a Gminą Rudniki w przedmiocie powierzenia Gminie Gorzów Śląski
realizacji zadania publicznego - zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i
opieki w czasie przewozu

zawarte w dniu .... września 2021 r. pomiędzy:
Gminą Gorzów Śląski, reprezentowaną przez Rafała Kolarskiego - Burmistrza Gorzowa Śląskiego przy
kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Katarzyny Sówki
a

Gminą Rudniki, reprezentowaną przez Grzegorza Domańskiego - Wójta Gminy Rudniki
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Beaty Wolf-Morawiak

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Gorzów Śląski nr ...................... z dnia ...........r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Gorzów Śląski a
Gminą Rudniki w przedmiocie powierzenia Gminie Gorzów Śląski realizacji zadania publicznego -
zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu oraz uchwałą
Rady Gminy Rudniki nr
z dnia ............... r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy
Gminą Gorzów Śląski a Gminą Rudniki w przedmiocie powierzenia Gminie Gorzów Śląski reali/iicji
zadania publicznego - zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego trans]'>ortu
i opieki w czasie przewozu, na podstawie art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.
Dz.U. z 2021 r., póz. 1372) w związku z art. 39 ust. 4 ustawy z dnia
14 gmdnia 2016r. prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2021 r. póz. 1082, 762) strony uzgodniły,
co następuje:

§ l. l Niniejsze porozumienie zawierane jest w związku z powierzeniem przez Gminę Rudniki - Gminie
Gorzów Śląski zadania własnego w zakresie dowożenia dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Rudniki
do placówki oświatowej w Uszycach do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Dowóz odbywać się będzie na
trasie Fraszka - Uszyce - Fraszka.
2. Gmina Gorzów Śląski zobowiązuje się do dowozu i przywozu dziecka zamieszkałego na terenie Gminy
Rudniki do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Uszycach oraz zapewnienia dziecku opiekuna w czasie
dowozu i przywozu, a Gmina Rudniki zobowiązuje się do ponoszenia kosztów wykonania tego zadania na
zasadach określonych w niniejszym Porozumieniu.
3. Dowóz uczniów realizowany jest w dniach nauki od poniedziałku do piątku zgodnie z organizacją roku
szkolnego i planem zajęć lekcyjnych ustalonym przez dyrektora szkoły.
4. Gmina Gorzów Śląski nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub niewykonanie prze\uizu
wynikające z działania sił natury (w szczególności: mgła ograniczająca widoczność w stopniu zagrażąjticym
bezpieczeństwu ruchu drogowego, deszcze nawalne, zagrożenie powodziowe) lub niemo/ność
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kontynuowania jazdy wynikającej z warunków mchu drogowego, a także w razie wprowadzenia ograniczeń
wynikających z nakazów i zakazów określonych właściwymi przepisami prawa, w związku z epidemią.
5. Miejsce wsiadania i wysiadania uczniów wskazuje Gmina Gorzów Śląski z zachowaniem warunków
przewidzianych w ustawie z dnia 20 czerwca 1997r.- prawo o ruchu drogowym
(Dz.U.z2021r.poz.450).
6. Gmina Gorzów Śląski bez uzgodnienia z Gminą Rudniki może wskazać w danej miejscowości inne niż w
dniu podpisania porozumienia miejsce wsiadania i wysiadania, odpowiadające wymienionym wymogom.
Zmiana powyższa nie powoduje zmiany stawki na wykonanie przewozów.

§2. l. W związku z dowożeniem niepełnosprawnego ucznia z Gminy Rudniki - Gmina Gorzów Śląski
będzie obciążać Gminę Rudniki za wykonaną usługę średnimi kosztami w wysokości 25,00 zł (słownie:
dwadzieścia pięć zł 00/100) za jednego ucznia, jako dziennej stawki.
Kalkulacja kosztów obejmuje: wynagrodzenie za czas pracy kierowcy, zużycie paliwa oraz wynagrodzenie
opiekuna.
2. Rozliczenie będzie następowało według ustalonej stawki dziennej za jednego ucznia korzystającego z
dowozów na podstawie listy obecności sporządzonej przez szkołę.
3. Rozliczenie za okres realizowania przewozów, tj. od dnia 02 września 2021 r.
do 24 czerwca 2022 r. obowiązują miesięczne okresy rozliczenia.
4. Strony porozumienia dopuszczają możliwość wprowadzenia zmian w porozumieniu w zakresie liczby
przewożonych uczniów, trasy dowożenia, liczby kilometrów, wysokości kosztów dowożenia, przedłużenia
okresu zawarcia porozumienia.

§ 3. l. Płatność wynikająca z niniejszego porozumienia będzie regulowana po otrzymaniu noty za przejazd i
opiekę nad uczniem , na rachunek bankowy Biura Obshigi Szkół i Przedszkoli w Gorzowie Śląskim 52
89091058 2005 0000 0039 0001 Bank Spółdzielczy w Zawadzkiem oddział Gorzów Śląski.
2. Gmina Rudniki zobowiązana jest do uregulowania należności w terminie 14 dni od doręczenia noty
księgowej.
3. W przypadku przekroczenia terminu płatności Gminie Gorzów Śląski przysługuje prawo naliczenia
odsetek ustawowych za opóźnienie.

§ 4. l. Porozumienie zawarte jest na okres od dnia 02 września 2021 r. do dnia 24 czerwca 2022 r.
2. Każda ze stron może wypowiedzieć porozumienie z zachowaniem 2 tygodniowego okresu
wypowiedzenia.

§ 5. Zmiana porozumienia wymaga formy pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności.

§ 6. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 7. Porozumienie sporządzono w 4 egzemplarzach, po 2 egzemplarze dla każdej ze stron.

(Gmina Rudniki) (Gmina Gorzów Śląski)
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