
UCHWAŁA NR XXIX/195/2016 

RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE 

z dnia 29 grudnia 2016 roku 

 

w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia z Gminą Chrostkowo  w zakresie 
zapewnienia niepełnosprawnym uczniom transportu i opieki w czasie przewozu do 
Zespołu Szkół Specjalnych we Włocławku 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U z 2016 r. 
poz. 446, ze zm. poz. 1579 ) uchwala się, co następuje: 

 

§1. Wyraża się wolę zawarcia porozumienia z Gminą Chrostkowo w sprawie zapewnienia 

uczniom niepełnosprawnym z Gminy Chrostkowo transportu i opieki w czasie przewozu do 

Zespołu Szkół Specjalnych we Włocławku, stanowiącego załącznik nr 1 na niniejszej 

uchwały.  

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzami Miasta Lipna. 

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        



                                                                       Załącznik  

      do Uchwały Rady Miejskiej w Lipnie  

       Nr XXIX/195/2016  

                  z dnia 29 grudnia 2016 roku 

 

POROZUMIENIE 

zawarte w dniu ………………………….. 

pomiędzy: 

Gminą Chrostkowo z siedzibą w Chrostkowo 99, 87-602 Chrostkowo 

reprezentowaną przez: 

Wójta Gminy –  Mariusza Lorenca 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Moniki Lewandowskiej 

zwaną w dalszej części porozumienia „ Gminą” 

a 

Gminą Miasta Lipna z siedzibą w  Lipnie, Plac Dekerta 8, 87-600 Lipno 

reprezentowanym przez: 

Burmistrza Miasta Lipna – Pawła Banasika 

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Lipna – Marioli Michalskiej  

zwanym w dalszej części porozumienia „Miastem” 

§1 

Strony zgodnie oświadczają, iż mając na względzie treść przepisów zawartych w art. 17 ust.3 

ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2015r. poz. 2156 z późn. 

zm.) zawierają niniejsze porozumienie w celu zapewnienia transportu dziecka zamieszkałego 

na terenie Miasta ze wskazanego miejsca  do Zespołu Szkół Nr 3 we Włocławku, ul. 

Nowomiejska 21, 87-800 Włocławek oraz ustalenia zasad rozliczeń finansowych z tym 

związanych. 

 



§2 

Gmina zobowiązuje się do dowozu dzieci zamieszkałych na terenie Miasta do szkoły i w 

drodze powrotnej do wskazanego miejsca, a także zapewnienia opieki w czasie przewozu, 

zgodnie z wykazem osób i tras przejazdu samochodu będącym załącznikiem do niniejszego 

porozumienia we wszystkie dni nauki szkolnej każdego tygodnia. Gmina zastrzega sobie 

prawo  do odwoływania dowozów z uwagi na organizację pracy ww. placówki oświatowej. 

§3 

1. Miasto zobowiązuje się do uzyskaniu akceptacji ze strony rodziców lub prawnych 

opiekunów dzieci na przewóz o którym mowa w §1 . 

2. Miasto zobowiązuje się do pokrywania kosztów dowozu w kwocie ustalonej w oparciu o 

ilość przejechanych kilometrów pomnożonych o stawkę za 1 kilometr wynoszącą 1,15 zł i 

liczbę dni faktycznie wykonanych przewozów. 

3. Określoną w sposób wskazany w ust. 2 kwotę Miasto przekazywać będzie na rachunek 

bankowy Gminy co miesiąc z dołu tj. do 10-tego dnia następnego miesiąca.  

§4 

Porozumienie niniejsze obowiązuje od  01.01.2017 r. do  30.06.2017 r. (w dni nauki 

szkolnej).      

§5 

Wszelakie zmiany lub uzupełnienia porozumienia wymagają dla swojej ważności formy 

pisemnej w postaci aneksu. 

§6 

Porozumienia niniejsze sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 

dla każdej ze stron.  

 

 

 

 



§7 

Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-
Pomorskiego. 
          GMINA                                                                                                             MIASTO 

…………………………..……                                                              

…………………...........………..   ……………………………..…                                                                

..………………………………….. 


