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UCHWAŁA NrXXIX/160/Ol
Rady Powiatu w Siedlcach 

z dnia 26 października 2001 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie przyjęcia prowadzenia 
zadania z zakresu oświaty polegającego na zapewnieniu transportu i opieki dzieci 
niepełnosprawnych

Na podstawie art. 17 ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. 
z 1996 r. 67, poz. 329 z późn. zm.), art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (Dz.U. z 1998 r. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.) oraz art. 46 i art. 48 ustawy z dnia 26 

~ listopada 1998 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999 - 2001 (Dz.U. Nr 
150, poz.983 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§1-

Wyraża zgodę na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Siedleckim a Miastem Siedlce 
w sprawie przyjęcia prowadzenia zadania z zakresu oświaty polegającego na zapewnieniu 
transportu i opieki w czasie przewozu dzieci niepełnosprawnych uczęszczających do Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim, w brzmieniu stanowiącym załącznik do 
uchwały.

§2.

w Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Załącznik
do Uchwały Nr XXIX/160/01 
Rady Powiatu w Siedlcach 
z dnia 26 października 2001 r.

Porozumienie
z dnia ........................................

zawarte pomiędzy Miastem Siedlce, reprezentowanym przez:
1. Mirosława Symanowicza - Przewodniczącego Zarządu Miasta Siedlce
2. Stanisława Mrówczyńskiego - Członka Zarządu Miasta Siedlce 

zwanym dalej "Powierzającym"

a Powiatem Siedleckim, reprezentowanym przez:
1. Adama Oklińskiego - Starostę Siedleckiego
2. Leszka Borkowskiego - Wicestarostę Siedleckiego

zwanym dalej „Przyjmującym"

w sprawie powierzenia prowadzenia zadania z zakresu oświaty polegającego na zapewnieniu 
transportu i opieki dzieci niepełnosprawnych

Podstawą zawarcia porozumienia jest art. 17 ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o 
systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.), art. 7 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 8 
marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.), art. 5 ust. 2 
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 1998 r. Nr 91, poz. 578 z 
późn. zm.), art. 46 i art. 48 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o dochodach jednostek samorządu 
terytorialnego w latach 1999- 2001 (Dz.U. Nr 150, poz.983 z późn. zm.), Uchwała Nr..........Rady
Miasta Siedlce z dnia.............. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie
powierzenia prowadzenia zadania z zakresu oświaty polegającego na zapewnieniu transportu i 
opieki dzieci niepełnosprawnych oraz Uchwała Nr XXIX/160/01 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 
26 października 2001 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie 
przyjęcia prowadzenia zadania z zakresu oświaty polegającego na zapewnieniu transportu i opieki 
dzieci niepełnosprawnych.

§1-

Strony ustalają, iż "Przyjmujący" zobowiązuje się do realizacji zadań z zakresu transportu i opieki 
dla 10 dzieci z terenu Miasta Siedlce (w tym 3 dzieci - na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze 
oraz 7 dzieci do szkoły specjalnej) do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stoku 
Lackim w okresie od 1 listopada 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku.

§2.

Przedmiotem niniejszego porozumienia jest określenie szczegółowych zasad i terminów 
przekazywania przez "Powierzającego" dotacji na realizację przez "Przyjmującego" zadania 
z zakresu oświaty polegającego na zapewnieniu transportu i opieki dzieci niepełnosprawnych.



Dotacja za wykonywane zadanie określone w § 1 w wysokości 1097 złotych (słownie: jeden tysiąc 
dziewięćdziesiąt siedem złotych) miesięcznie winna być wniesiona przez "Powierzającego" na 
konto "Przyjmującego" -

Konto Starostwo Powiatowe w Siedlcach
Bank PKO S.A. I o/Siedlce 107015972961 -2321 - 0100

w terminie do 15 dnia każdego miesiąca za każdy miesiąc w okresie obowiązywania porozumienia.

§4.

Zmiana porozumienia wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

§5.

Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§6

Niniejsze porozumienie zostało sporządzone w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa 
dla każdej ze stron.

Miasto Siedlce

1........................................................................

2......................................................................

Powiat Siedlecki
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UZASADNIENIE

Art. 17 ust. 3a znowelizowanej ustawy o systemie oświaty stanowi, że obowiązkiem 
gminy jest zapewnienie uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki 
w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, gimnazjum lub placówki 
wymienionej w art. 2 pkt 5, do której uczniowie zostali skierowani przez organy 
wymienione w art. 71b ust. 5-5b tejże ustawy.

Zarząd Powiatu na posiedzeniu w dniu 12 października 2001 roku postanowił o 
poinformowaniu Prezydenta Miasta Siedlce i Wójta Gminy Siedlce o zaniechaniu z 
dniem 1 listopada 2001 r. przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Stoku 
Lackim dowozu uczniów na zajęcia.

Zarząd Miasta Siedlce zaproponował zawarcie porozumienia w sprawie przyjęcia 
przez Powiat Siedlecki realizacji w/w zadania w okresie 1.11-31.12.2001 r.

y


