
UCHWAŁA NR XXVIII/246/ 2020 
RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU 

z dnia 28 grudnia 2020 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Ozimek a Gminą Kolonowskie 
w sprawie przekazania przez Gminę Kolonowskie Gminie Ozimek zadania publicznego w zakresie 

zapewnienia uczniowi niepełnosprawnemu, zamieszkałemu na terenie Gminy Kolonowskie, bezpłatnego 
transportu i opieki w czasie przewozu do Zespołu Szkół Specjalnych  w Opolu 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 i art. 74 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378) oraz art. 39 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378), Rada Miejska w Ozimku uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Ozimek a Gminą Kolonowskie 
w sprawie przekazania przez Gminę Kolonowskie Gminie Ozimek zadania publicznego w zakresie 
zapewnienia uczniowi niepełnosprawnemu, zamieszkałemu na terenie Gminy Kolonowskie, bezpłatnego 
transportu i opieki w czasie przewozu (tam i z powrotem) do Zespołu Szkół Specjalnych w Opolu. 

2. Projekt porozumienia międzygminnego, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszej 
uchwały. 

3. Upoważnia się Burmistrza Ozimka do zawarcia porozumienia, o którym mowa w ust. 1. 

§ 2. Porozumienie, o którym mowa w § 1, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Wojewódzkim Województwa 
Opolskiego. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ozimka. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej w Ozimku 

 
 

Marek Elis 
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Załącznik do uchwały Nr XXVIII/246/ 2020 

Rady Miejskiej w Ozimku 

z dnia 28 grudnia 2020 r. 

POROZUMIENIE MIĘDZYGMINNE 
z dnia …………………. r. 

dotyczące przewozu ucznia niepełnosprawnego 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 i art. 74 ust 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2020 r., poz. 713 i 1378) oraz art. 39 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 
(Dz. U. z 2020 r., poz. 910 i 1378), w związku z uchwałą nr ………………… Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 
………………. 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Ozimek 
a Gminą Kolonowskie w sprawie przekazania przez Gminę Kolonowskie Gminie Ozimek zadania publicznego 
w zakresie zapewnienia uczniowi niepełnosprawnemu, zamieszkałemu na terenie gminy Kolonowskie, 
bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do  Zespołu Szkół Specjalnych w Opolu, jak również 
uchwałą nr ………………….. Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia ……………… 2020 r. w sprawie 
wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia między Gminą Kolonowskie a Gminą Ozimek dotyczącego 
przekazania przez Gminę Kolonowskie Gminie Ozimek zadania publicznego w zakresie zapewnienia uczniowi 
niepełnosprawnemu, zamieszkałemu na terenie Gminy Kolonowskie, bezpłatnego transportu i opieki w czasie 
przewozu do  Zespołu Szkół Specjalnych w Opolu, zostaje zawarte porozumienie, zwane dalej 
"Porozumieniem", pomiędzy: 

Gminą Ozimek, reprezentowaną przez Burmistrza Ozimka – Mirosława Wieszołka, przy kontrasygnacie 
Skarbnika Gminy – Marii Błahuty, 

a 

Gminą Kolonowskie, reprezentowaną przez Burmistrza Kolonowskiego – Norberta Kostona, przy 
kontrasygnacie Skarbnika Gminy Anny Rathmann, 

zwanymi w dalszej treści „Stronami" 

§ 1. 1. Gmina Ozimek przyjmuje, a Gmina Kolonowskie powierza wykonanie zadania publicznego 
w zakresie przewozu oraz zapewnienia opieki w czasie przewozu, ucznia niepełnosprawnego, zamieszkałego 
na terenie Gminy Kolonowskie do Zespołu Szkół Specjalnych w Opolu, zwanego dalej "Szkołą". 

2. Porozumienie zawiera się na czas oznaczony od ……. do ……….. 

3. Transport i opieka realizowane będą w dniach zajęć szkolnych zgodnie z harmonogramem, który będzie 
wyodrębniony w osobnym dokumencie. 

4. Gmina Ozimek nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub niewykonanie przewozu wynikające 
z działania sił natury (w szczególności: mgła ograniczająca widoczność w stopniu zagrażającym 
bezpieczeństwu ruchu drogowego, gołoledź, zaspy śnieżne, deszcze nawalne, zagrożenie powodziowe) lub 
niemożność kontynuowania jazdy wynikającej z warunków ruchu drogowego. 

5. Miejsce wsiadania i wysiadania ucznia wskazuje Gmina Kolonowskie z zachowaniem warunków 
przewidzianych w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r.- prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. 
poz. 110 z późn. zm.). 

§ 2. 1. Całkowity koszt realizacji dowozu oraz opieki w czasie przewozu ucznia do Szkoły (tam i z 
powrotem) za jeden dzień stanowi …….. zł brutto. 

2. Gmina Kolonowskie ponosić będzie koszty stanowiące iloczyn kwoty wskazanej w ust. 1 niniejszego 
paragrafu z liczbą dni świadczenia usług w danym miesiącu, wynikającą z harmonogramu, o którym mowa w § 
1 ust. 3 Porozumienia (obejmuje dowóz oraz opiekę nad 1 uczniem). Strony ustalają, że za dni nieobecności 
ucznia w Szkole koszty nie będą naliczane. 

§ 3. Strony porozumienia dopuszczają możliwość wprowadzenia zmian w zakresie liczby przewożonych 
uczniów, trasy dowożenia, liczby km, wysokości kosztów dowożenia w formie aneksu. 
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§ 4. 1. Gmina Kolonowskie zobowiązuje się do przekazywania co miesiąc należności z tytułu dowozu 
ucznia przelewem na konto Gminnego Zakładu Oświaty w Ozimku nr: 15 8907 1050 2004 3000 7474 
0001 w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury VAT. 

2. W przypadku przekroczenia terminu płatności Gminie Ozimek przysługuje prawo naliczenia odsetek za 
opóźnienie w wysokości ustawowej. 

§ 5. Każda ze Stron może rozwiązać niniejsze Porozumienie z zachowaniem 1-miesięcznego okresu 
wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 

§ 6. Zmiana Porozumienia wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Porozumieniem stosuje się przepisy prawa polskiego, 
w szczególności właściwe przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne przepisy dotyczące przedmiotu 
Porozumienia. 

§ 8. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 

§ 9. Niniejsze porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 
ze Stron. 

  

Gmina Ozimek      Gmina Kolonowskie 
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