
UCHWAŁA NR XXXVII/261/2017
RADY GMINY LIPIE

z dnia 15 września 2017 r.

w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia z Gminą Praszka w zakresie zapewnienia 
niepełnosprawnym uczniom transportu i opieki w czasie przewozu do Zespołu Placówek 

Specjalnych w Praszce

Na podstawie art.10, art.18ust.. 2 pkt. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(t.j.Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z póź. zm.) oraz art. 39 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy Prawo Oświatowe (Dz.U. 
2017 poz. 59)

Rada Gminy Lipie
uchwala, co następuje:

§ 1.  Wyraża wolę zawarcia Porozumienia z Gminą Praszka w sprawie zapewnienia 
niepełnosprawnym uczniom transportu i opieki w czasie przewozu do Zespołu Placówek Specjalnych 
w Praszce, stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady 
Gminy Lipie

Zbigniew Bystrzykowski
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Załącznik do Uchwały Nr XXXVII/261/2017
Rady Gminy Lipie
z dnia 15 września 2017 r.

Porozumienie
w sprawie przejęcia przez Gminę Praszka od Gminy Lipie obowiązków wynikających 

z art. 39 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 59) oraz finansowania kosztów 
związanych z tymi obowiązkami

zawarte w dniu …………………………………….. pomiędzy:

Gminą Praszka reprezentowaną przez Burmistrza Praszki – Jarosława Tkaczyńskiego

a Gminą  Lipie reprezentowaną  przez Wójta Gminy – Bożenę Wieloch

§ 1. 1. Niniejszym Porozumieniem Gmina Praszka przyjmuje, a Gmina Lipie przekazuje obowiązki 
wynikające z art. 39 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy – Prawo oświatowe w zakresie zapewnienia uczniom 
niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do Zespołu Placówek Specjalnych 
w Praszce.

2. Gmina Praszka oświadcza, że posiada siły i środki niezbędne do realizacji Porozumienia.

§ 2. 1. Gmina Lipie zapewni w swoim  budżecie środki finansowe niezbędne do realizacji 
Porozumienia.

2. Gmina Lipie finansować będzie zadania wg następujących wyliczeń:

Gmina Praszka zapewni dowóz uczniów do Zespołu Placówek Specjalnych w Praszce, jednym 
busem dla dzieci z gmin Krzepice i Lipie, i będzie obciążać jeden raz w miesiącu Gminę Lipie 
kosztami wg wyliczenia: rzeczywiste koszty zgodnie ze wskazaniami licznika podzielone przez liczbę 
uczniów korzystających z dowozu  i pomnożone przez liczbę uczniów z Gminy Lipie.

§ 3. 1. Podstawą zapłaty należności z tytułu dowozu uczniów niepełnosprawnych z Gminy Lipie 
stanowić będzie wystawiona przez gminę Praszka nota obciążeniowa do 15 dnia każdego miesiąca 
następującego po miesiącu dowozu i odwozu uczniów.

2. Gmina Lipie zobowiązuje się przekazać środki wymienione w § 3 w terminie 7 dni od dnia 
otrzymania noty na rachunek bankowy Gminy Praszka wskazany w nocie.

3. W sytuacji nieuregulowania płatności w terminie naliczane będą odsetki jak od zaległości 
podatkowych.

§ 4. 1. Strony zawierają niniejsze Porozumienie od dnia 15 września 2017 r. na czas nieokreślony.

2. Każda ze stron może rozwiązać Porozumienie z 2 tygodniowym wypowiedzeniem.

3. Wszelkie zmiany w porozumieniu wymagają formy pisemnej.

§ 5.  Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym  odpowiedniego Województwa.

§ 6.  Porozumienie sporządzone zostało w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla 
każdej ze stron.
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