
UCHWAŁA Nr XI/55/03
Rady Powiatu w Siedlcach

z dnia 31 października 2003 roku

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

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art.5 ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym / Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn zm./ oraz art.46 i art. 48 ustawy z 
dnia 26 listopada 1998 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999 - 
2003 / Dz. U. Nr 150, poz. 983 z późn. zm./ Rada Powiatu w Siedlcach uchwala co następuje:

§1-
Wyraża zgodę na zawarcie porozumienia pomiędzy Wójtem Gminy Wiśniew, a Zarządem 
Powiatu w Siedlcach na realizację zadań gminnych z zakresu oświaty polegających na 
zapewnieniu transportu i opieki w czasie przewozu dzieci niepełnosprawnych mieszkających 
na terenie Gminy Wiśniew a uczęszczających do Specjalnego Ośrodka Szkolno - 
Wychowawczego w Stoku Lackim.

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu i Dyrektorowi Specjalnego Ośrodka 
Szkolno - Wychowawczego w Stoku Lackim.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Załącznik do Uchwały Nr XI/55/03
Rady Powiatu z dnia 31.10.2003r

Porozumienie

z dnia.......... 2003 roku

zawarte pomiędzy Gminą Wiśniew, reprezentowaną przez:

1.Krzysztofa Kryszczuka - Wójta Gminy Wiśniew
zwanego dalej „Powierzającym”

a Powiatem Siedleckim, reprezentowanym przez:
1. Henryka Mariana Brodowskiego - Starostę Siedleckiego 

zwanego dalej „Przyjmującym”
2. Zygmunta Jakuba Wieiogórskiego Wicestarostę Siedleckiego

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

Podstawą zawarcia porozumienia jest art. 4 ust.l pkt. 1, 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 r. o dochodach jednostek samorządu 
terytorialnego w latach 1999 - 2003 / Dz.U. Nr 150, poz. 983 z późn. zm./ oraz uchwała Nr 
........ Rady Powiatu w Siedlcach 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 .... Rady Gminy 
w Wiśniewie z dnia..... 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 1 dziecka z terenu Gminy Wiśniew - na zajęcia szkolne w Specjalnym Ośrodku 
Szkolno - Wychowawczym w Stoku Lackim, na trasie Siedlce - Stok Lacki - Siedlce, w 
okresie od 1 listopada 2003 r. do 25 czerwca 2004 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 
ni epełnosprawnych.



§3.

W czasie trwania porozumienia dotacja za wykonywane zadanie określone w §1 w wysokości 
640 zł / słownie: sześćset czterdzieści,,,,, złotych / miesięcznie / 8 x 80 zł/, winna być 
wniesiona przez „Powierzającego” na konto „Przyjmującego” - Starostwo Powiatowe w 
Siedlcach Kredyt Bank S.A. O/Siedlce Nr 51150016631216600500450000 w okresach 
kwartalnych w terminie do 15 dnia każdego miesiąca rozpoczynającego kwartał w okresie 
obowiązywania porozumienia.

§4.

1 Porozumienie zostaje zawarte do 25 czerwca 2004 roku
2 Porozumienie może zostać rozwiązane za dwumiesięcznym okresem wypowiedzenia 

dokonanym przez jedną ze Stron w formie pisemnej.

§5.

Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§6.

Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§7

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


