
Załącznik do Uchwały Nr  XL/302/2022  

Rady Miejskiej w Lipnie  

z dnia 30 września 2022 r. 

POROZUMIENIE Nr 1/2022 

w sprawie zapewnienia niepełnosprawnym uczniom transportu i opieki w czasie przewozu do 

Zespołu Szkół Nr 26 w Toruniu. 

zawarte w dniu ……………. 2022 roku  pomiędzy : 

1. Gminą Miasta Lipna, Plac Dekerta 8, 87-600 Lipno, reprezentowaną przez Burmistrza Miasta 

Lipna Pawła Banasika przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Marioli Michalskiej, zwaną dalej 

„Miasto Lipno”, a 

2. Gminą Lipno, ul. Mickiewicza 29, 87-600 Lipno reprezentowaną przez Wójta Gminy Andrzeja 

Piotra Szychulskiego przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Lipno Izabeli Balcerkowskiej, zwaną 

dalej „Gmina Lipno”, 

zwanych także łącznie „Stronami” 

§ 1. Miasto Lipno przyjmuje, a Gmina Lipno powierza wykonanie zadania publicznego 

dotyczącego przewozu uczniów niepełnosprawnych do Zespołu Szkół Nr 26 w Toruniu, ul. Fałata 

88/90  zwane dalej „Przewozami” w zakresie i na zasadach  określonych w Porozumieniu. 

§ 2. 1. Przewozami objęci będą uczniowie  niepełnosprawni, o których mowa 

w art. 32 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe /Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, 

z 2022 r. poz.655, 1079, 1116, 1383/ i realizowane będą na trasach przejazdu zgodnie z wykazem 

niejawnym, nie podlegającym publikacji stanowiącym zał. nr 1 do Porozumienia. 

2. Gmina Miasta Lipna zastrzega sobie prawo do odwoływania Przewozów z uwagi na organizację 

pracy placówki oświatowej, o której mowa w § 1 umowy. 

3. Strony Porozumienia dopuszczają możliwość wprowadzenia zmian w zakresie liczby 

przewożonych uczniów w przypadku posiadania wolnych miejsc w przewozie organizowanym przez 

Gminę  Miasta Lipna. 

4. Gmina Lipno zobowiązuje się do uzyskania zgody ze strony rodziców lub prawnych opiekunów 

dzieci na przewóz, o którym mowa w § 1. 

5. Gmina Miasta Lipna zapewni uczniom  jednego opiekuna w trakcie transportu i zapewnia, że 

dowóz będzie realizowany z zachowaniem wszystkich wymogów bezpieczeństwa sprawnym środkiem 

transportu. 

6. Gmina Miasta Lipna nie przyjmuje na siebie obowiązku przewozu uczniów niepełnosprawnych 

ruchowo, dla których konieczne jest zapewnienie windy lub podjazdu oraz przebywanie w pojeździe 

w wózku inwalidzkim. 

§ 3. 1. Strona przyjmuje, że ponosi udział w kosztach przewozów, na który składają się koszty 

transportu i koszty zapewnienia opieki nad dziećmi. 



2. Gmina Lipno zobowiązuje się do comiesięcznego zwrotu kosztów transportu w kwocie 

ustalonej jako iloczyn liczby dni, w których faktycznie wykonano  Przewozy w danym miesiącu 

i kwoty odpowiadającej ½ poniesionych przez  Gminę Miasta Lipna kosztów transportu wynoszących  

360,00  zł brutto  za jeden dzień przewozu, co oznacza, że zwrot kosztów dla Gminy Lipno wynosi  

180,00 złotych brutto za jeden dzień faktycznie wykonanego Przewozu. 

3. Gmina Lipna zobowiązuje się poza zwrotem kosztów transportu, o którym mowa w ust. 2, do 

comiesięcznego zwrotu  ½ faktycznie poniesionych   kosztów  wynagrodzenia wraz z pochodnymi   

opiekuna  uczniów w czasie ich transportu. 

4. Kwoty wskazane w ust. 2 i 3 potwierdzane będą wystawianymi przez Gminę Miasta Lipna 

notami obciążeniowymi. Noty stanowić będą podstawę do wykonywania przelewów między Stronami. 

Strony nie przewidują możliwości wzajemnego potrącania not, poza przypadkami, gdy Strony 

wyrażają na to pisemną zgodę kontrasygnowaną przez właściwych Skarbników Stron. 

5. Należności z tytułu  Przewozu uczniów niepełnosprawnych Gmina Lipno płaciła będzie 

przelewem na rachunek bankowy Gminy Miasta Lipna w terminie 14 dni od dnia dostarczenia noty. 

§ 4. Porozumienie niniejsze obowiązuje od dnia 1 września 2022 roku z zastrzeżeniem że 

Przewozy realizowane będą wyłącznie w dni nauki szkolnej. 

§ 5. Wszelkie zmiany Porozumienia wymagają dla swej ważności formy pisemnej w formie 

aneksu. 

§ 6. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze stron. 

§ 7. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-

Pomorskiego 


