Porozumienie Nr 1/2013
Wójta Gminy Nowa Ruda
z dnia 20 grudnia 2013 r.
dotyczące wykonania zadania publicznego polegającego na zapewnieniu przewozu dzieci
zawarte w Nowej Rudzie pomiędzy:
Gminą Nowa Ruda, reprezentowaną przez: Sławomira Karwowskiego - Wójta Gminy Nowa
Ruda, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Lidii Walterowskiej
a
Gminą Kłodzko, reprezentowaną przez: Stanisława Longawę - Wójta Gminy Kłodzko,
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Bożeny Rudy zwanych dalej „Uczestnikami”.
Niniejsze porozumienie sporządzono na podstawie Uchwały Nr 326/XLIV/ Rady Gminy Nowa
Ruda z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą
Kłodzko dotyczącego wykonania zadania publicznego polegającego na zapewnieniu transportu
dzieci oraz Uchwały Nr 454/VI/2013 Rady Gminy Kłodzko z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie
zawarcia porozumienia międzygminnego w Gminą Nowa Ruda dotyczącego wykonania zadania
publicznego polegającego na zapewnieniu transportu dzieci, o następującej treści:
§ 1. 1. Strony zgodnie stwierdzają, że począwszy od 1 września 2013 r. Gmina Kłodzko powierza
a Gmina Nowa Ruda przejmuje wykonanie zadania publicznego dotyczącego transportu dzieci ze
Święcka do Przedszkola Samorządowego w Bożkowie w celu realizacji rocznego obowiązkowego
przygotowania przedszkolnego w roku szkolnym 2013/2014.
2. Wychowankowie będą przewożeni przez okres roku szkolnego 2013/2014 we wszystkie dni
nauki zgodnie z ustalonym kalendarzem roku szkolnego, za wyjątkiem dni wolnych od zajęć.
3. Przewozami objętych będzie łącznie dwóch wychowanków będących mieszkańcami Gminy
Kłodzko.
4. Strony porozumienia dopuszczają możliwość wprowadzenia zmian w zakresie liczby
przewożonych wychowanków.
§ 2. 1. Miesięczny koszt przewozu jednego wychowanka na określonej trasie stanowi cenę zakupu
biletu miesięcznego w kwocie 60,69 zł (słownie sześćdziesiąt zł 69/100)u wyłonionego w drodze
przetargu nieograniczonego wykonawcy – Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S. A.
w Kłodzku.
2. Gmina Kłodzko ponosić będzie koszty w kwocie 121,38 zł brutto miesięcznie (słownie złotych
sto dwadzieścia jeden i 38/100) wynikające z kalkulacji: iloczyn liczby uczniów (2 uczniów) i ceny
biletu miesięcznego na trasie Święcko - Bożków.
§ 3. 1. Zobowiązania, o których mowa w § 2 będą regulowane przez Gminę Kłodzko na podstawie
not obciążeniowych wystawionych przez Gminę Nowa Ruda w terminie 14 dni od daty doręczenia, na
rachunek bankowy Gminy Nowa Ruda wskazany na dokumencie księgowym.
2. Noty, o których mowa w ust. 1, będą wystawiane przez Gminę Nowa Ruda na ostatni dzień
każdego miesiąca, z tym że, za okres od września do grudnia 2013 r. jedną notą wystawioną do dnia
25 grudnia 2013 r.
§ 4. 1. Porozumienie zawarte jest na okres od 1 września 2013 r. do końca zajęć dydaktycznowychowawczych w roku szkolnym 2013/2014.
2. Porozumienie może zostać rozwiązane przez każdą ze stron z zachowaniem miesięcznego
okresu wypowiedzenia, kończącego się w ostatnim dniu miesiąca.
§ 5. Zmiana porozumienia wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 6. W zakresie nieuregulowanym porozumieniem zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego.
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§ 7. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze
Stron.
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