
POROZUMIENIE NR 1/2018
BURMISTRZA MIROSŁAWCA

z dnia 29 sierpnia 2018 r.

w sprawie powierzenia Gminie i Miastu Mirosławiec zadania w zakresie zapewnienia w roku szkolnym 
2018/2019 uczniom niepełnosprawnym transportu i opieki w czasie przewozu na trasie: Mirosławiec - 

Ośrodek Szkolno–Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Niemieńsku - Mirosławiec

zawarte pomiędzy: Gminą i Miastem Mirosławiec reprezentowaną przez Piotra Pawlika – Burmistrza 
Mirosławca przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy i Miasta Mirosławiec – Alicji Michor a Gminą Tuczno 
reprezentowaną przez Krzysztofa Hara – Burmistrza Tuczna przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Violetty 
Stępień zwanymi łącznie w dalszej części porozumienia „Stronami”, na podstawie:

1. art. 39 ust 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz. U. 2018 r., poz. 996) w związku 
z art. 307 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. 
2017 poz. 60)

2. art. 10 i art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2018 r., poz. 994)
3. art. 46 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. 

2017 r., poz. 1453),
4. uchwał  organów stanowiących Stron porozumienia zawierają porozumienie o następującej treści:
§ 1. 1. Porozumienie zawiera się w celu powierzenia Gminie i Miastu Mirosławiec wykonania zadania 

publicznego, dotyczącego realizacji dowozu wraz z opieką w czasie przewozu 2 dzieci niepełnosprawnych 
zamieszkałych na terenie Gminy Tuczno na trasie: Mirosławiec – Ośrodek Szkolno–Wychowawczy im. Marii 
Grzegorzewskiej w Niemieńsku – Mirosławiec.

2. Dowóz odbywać się będzie zgodnie z planem zajęć szkolnych ustalonym przez dyrektora Ośrodka.
§ 2. 1. Strony porozumienia ustalają udział w kosztach dowozu na podstawie miesięcznego ryczałtu 

w wysokości 1.592,00 zł, wyliczonego według załączonej kalkulacji.
2. Udział Gminy Tuczno w kosztach dowozu w miesiącach, w których wystąpią dni wolne od nauki 

związane m. in. z przerwami świątecznymi i feriami zimowymi będzie pomniejszony proporcjonalnie do 
okresu, w którym dowóz nie będzie wykonywany. Wysokość ryczałtu za miesiące, w których występują dni 
wolne od nauki:

- grudzień 2018 r. –1 137,00 zł,
- styczeń 2019 r. – 1 246,00 zł,
- luty 2019 r. - 1 114,00 zł,
- kwiecień 2019 r. - 1 158,00 zł,
- czerwiec 2019 r.– 1 114,00 zł.
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3. Gmina Tuczno zobowiązuje się do przekazania Gminie i Miastu Mirosławiec dotacji celowej na 
realizację zadania określonego w § 1, w kwotach określonych w ust. 1 i ust. 2 niniejszego paragrafu w terminie 
do końca danego miesiąca, którego dotyczy dowóz na konto Gminy i Miasta Mirosławiec o nr 23 8941 
1032 0092 2937 2000 0050.

4. W sytuacji nieuregulowania płatności w terminie, będą naliczane odsetki ustawowe.
5. Dotacja za okres wrzesień-grudzień 2018 r. podlega wykorzystaniu nie później niż do 31 grudnia 2018 r.
6. Dotacja za okres styczeń-czerwiec 2019 r. podlega wykorzystaniu nie później niż do 31 lipca 2019 r.
7. Dotacja w części niewykorzystanej w terminach, o których mowa w ust. 7 i ust. 8 podlega zwrotowi na 

rachunek bankowy Gminy Tuczno odpowiednio do dnia 31 stycznia następnego roku oraz w terminie 15 dni po 
upływie terminu wykorzystania dotacji.

§ 3. Porozumienie obowiązuje od 03 września 2018 roku do 30 czerwca 2019 roku z możliwością jego 
rozwiązania z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.

§ 4. 1. W przypadku niemożności wykonania obowiązku określonego w § 1 przez Gminę i Miasto 
Mirosławiec z przyczyn od niej niezależnych, których nie można przewidzieć (np. choroba kierowcy, awaria 
samochodu) obowiązek dowozu dzieci przejmuje w całości Gmina Tuczno, która zapewni kierowcę wraz 
z odpowiednim środkiem transportu, jeżeli planowane przewozy wykonywane przez Gminę Tuczno na to 
pozwolą.

2. Wystąpienie sytuacji, o której mowa w ust. 1 powoduje, że koszty dowozu określone w § 
2 ust. 1 i ust. 2 ulegną zmniejszeniu o koszty poniesione przez Gminę Tuczno, a w przypadku, gdy kwota 
poniesionych kosztów przewyższy kwotę określoną w § 2 ust. 1 i ust. 2, Gmina i Miasto Mirosławiec 
zobowiązuje się do pokrycia tych kosztów proporcjonalnie do kwoty określonej w § 2 ust.1 i ust. 2 oraz liczby 
dzieci dowożonych z Gminy Mirosławiec.

§ 5. Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 6. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
§ 7. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Zachodniopomorskiego.   
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Załącznik do porozumienia Nr ....................
Burmistrza Mirosławca
z dnia 29 sierpnia 2018 r.

Kalkulacja kosztów dowozu dzieci do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Niemieńsku i z 
powrotem w roku szkolnym 2018/2019.

Kalkulacja została sporządzona na podstawie liczby dzieci dojeżdżających do Niemieńska, prognozowanej 
liczby kilometrów do Niemieńska we wrześniu 2018 r. (średnio 20 dni nauki szkolnej                     w miesiącu), 
stawki określonej  w § 2 pkt 1) lit. b) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. 
w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych 
samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz.U. z 2002 r. 
Nr 27 poz. 271 ze zm.) tj.:

2.984,0 km x 0,8358 zł / 7 dzieci = 356,29 zł

oraz wynagrodzenia kierowcy i opiekuna tj.:

6.154,49 zł : 2 (1/2 etatu) = 3.077,25 zł / 7 dzieci =  439,60 zł

356,29 zł + 439,60 zł = 795,89 zł

Stawka ryczałtu została zaokrąglona do pełnych złotych, tj. 796 zł miesięcznie za 1 dziecko.

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 3 – Poz. 4954


		2018-10-26T12:01:39+0000
	Polska
	Małgorzata Nej; ZUW
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




