
Uchwała  Nr XLIV/317/2014 

Rady Gminy Niwiska 

z dnia 20 sierpnia 2014 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Niwiska,  a Gminą 

Kolbuszowa w zakresie zapewnienia przewozu ucznia niepełnosprawnego zamieszkałego 

na terenie Gminy Niwiska do Zespołu Szkół Specjalnych w Kolbuszowej Dolnej. 

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 8, art. 18. ust. 2 pkt 12 i art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (tj.  Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), art. 46 ustawy z dnia 13 

listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 80, 

poz. 526 ze zm.) i art. 216 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) art.17 ust.3a pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty (tj. - Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) Rada Gminy Niwiska uchwala, co 

następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Niwiska, a Gminą Kolbuszowa                 

w zakresie zapewnienia przewozu i opieki na trasie z miejscowości Przyłęk do Zespołu Szkół 

Specjalnych w Kolbuszowej Dolnej ucznia niepełnosprawnego zamieszkałego na terenie Gminy 

Niwiska. 

§ 2. Porozumienie zawiera się na okres od dnia 01.09.2014 r. do dnia 26.06.2015 r. 

§ 3. Treść porozumienia stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 4. Za realizację dowozu, przywozu i opieki na trasie z miejscowości Przyłęk do Zespołu Szkół 

Specjalnych w Kolbuszowej Dolnej ucznia niepełnosprawnego Gmina Niwiska będzie ponosić 

odpłatność w wysokości i na zasadach określonych w porozumieniu. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Niwiska.  

§ 6. Traci moc uchwała Nr XXXV/252/2013 Rady Gminy Niwiska z dnia 24 września 2013 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Niwiska, a Gminą 

Kolbuszowa w zakresie zapewnienia przewozu ucznia niepełnosprawnego zamieszkałego na 

terenie Gminy Niwiska do Zespołu Szkół Specjalnych w Kolbuszowej Dolnej. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                Załącznik do Uchwały Nr XLIV/317/2014 

Rady Gminy Niwiska 

                    z dnia 20 sierpnia 2014 r. roku 
 

POROZUMIENIE 

pomiędzy Gminą Niwiska reprezentowaną przez Panią Elżbietę Wróbel - Wójta Gminy Niwiska, 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Pani Jolanty Łagowskiej, a Gminą Kolbuszowa 

reprezentowaną przez - Pana Jana Zubę - Burmistrza Kolbuszowej 

zawarte w dniu ………………… 2014 r. 

w sprawie ustalenia warunków wykonywania przez Gminę Kolbuszowa zadania własnego 

Gminy Niwiska w zakresie zapewnienia przewozu ucznia niepełnosprawnego  

zamieszkałego na terenie Gminy Niwiska do Zespołu Szkół Specjalnych w Kolbuszowej Dolnej. 

Na podstawie art.74 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2013 r. poz. 594 ze zm.) w związku z art.17 ust.3a pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. 

o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) oraz uchwały Nr XLIV/317/2014 

Rady Gminy Niwiska  z dnia 20 sierpnia 2014 r.  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

porozumienia pomiędzy Gminą Niwiska, a Gminą Kolbuszowa w zakresie zapewnienia przewozu 

ucznia niepełnosprawnego zamieszkałego  na terenie Gminy Niwiska do Zespołu Szkół 

Specjalnych w Kolbuszowej Dolnej i uchwały Nr ……./…./2014 Rady Miejskiej 

w Kolbuszowej z dnia …………………. 2014 r.  w   sprawie   zawarcia  porozumienia  pomiędzy 

Gminą Kolbuszowa a Gminą Niwiska w zakresie zapewnienia przewozu ucznia 

niepełnosprawnego zamieszkałego na terenie Gminy Niwiska do Zespołu Szkół Specjalnych 

w Kolbuszowej Dolnej, strony ustalają co następuje: 

 

§ 1. Gmina Niwiska w celu zapewnienia przewozu i opieki na trasie z miejscowości Przyłęk do 

Zespołu Szkół Specjalnych w Kolbuszowej Dolnej ucznia niepełnosprawnego zamieszkałego na 

terenie Gminy Niwiska powierza Gminie Kolbuszowa organizację oraz wykonanie tego dowozu wraz 

z opiekunem do wskazanej wyżej szkoły, a Gmina Kolbuszowa zobowiązuje się określone wyżej 

czynności wykonywać samochodem przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych będącym 

własnością Gminy Kolbuszowa. 

 

§ 2. Gmina Niwiska zobowiązuje się do pokrywania Gminie Kolbuszowa kosztów dowozu, 

przywozu i opieki na trasie z miejscowości Przyłęk do Zespołu Szkół Specjalnych w Kolbuszowej 

Dolnej ucznia niepełnosprawnego, o którym mowa w § 1. 

 

§ 3. Obowiązek Gminy Niwiska do pokrywania Gminie Kolbuszowa kosztów przewozu i opieki na trasie 

z miejscowości Przyłęk do Zespołu Szkół Specjalnych w Kolbuszowej Dolnej ucznia 

niepełnosprawnego,  o którym mowa w § 1, będzie powstawał w przypadku faktycznie wykonanego 

przewozu. 

 

§4. Podstawą do rozliczenia kosztów, o których mowa w § 2 i § 3 będzie uzgodniona przez strony 

kwota ryczałtowa w wysokości:…… zł (słownie: …………………………………) miesięcznie. 



 

 

 

 

 

§ 5. Środki finansowe będę przekazywane przez Gminę Niwiska co miesiąc w terminie do dnia  

15 następnego miesiąca za miesiąc poprzedni przelewem bankowym na rachunek bankowy 

Gminy Kolbuszowa (numer rachunku: BS Kolbuszowa 20 9180 0008 2001 7792 0001, na 

podstawie faktury lub noty obciążeniowej wystawionej przez Gminę Kolbuszowa. 

 

§ 6. Porozumienie zostaje zawarte na okres od dnia 01 września 2014 r. do dnia  26 czerwca 2015 r. 

 

§ 7. Wszelkie zmiany porozumienia dla swej ważności wymagają, formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

 

§ 8. Porozumienie może zostać rozwiązane przez każdą, ze stron za uprzednim trzymiesięcznym 

wypowiedzeniem. 

 

§ 9. Porozumienie zostało sporządzone w trzech jednobrzmiących egzemplarzach - po jednym dla 

każdej ze stron oraz jeden egzemplarz celem ogłoszenia. 

 

§ 10. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Podkarpackiego. 

 


