
UCHWAŁA NR XLIV.333.2022

RADY GMINY BABOSZEWO

z dnia 29 września 2022 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Baboszewo,
a Gminą Raciąż w realizacji zadania w zakresie zapewnienia uczniom zamieszkałym

w miejscowości Dramin na terenie  Gminy Baboszewo bezpłatnego transportu i opieki
w czasie przewozu do Szkoły Podstawowej im. Stanisława Chojnackiego w Krajkowie,

dla której organem prowadzącym jest Gmina Raciąż.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 12  w związku z art. 10 ust. 1, art.74 ustawy z 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j.  Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn zm.), w związku z art. 39
ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn zm.),
Rada Gminy Baboszewo uchwala co następuje:

§ 1

1. Wyraża się zgodę na zawarcie Porozumienia pomiędzy Gminą Baboszewo, a Gminą
Raciąż  w realizacji  zadania  w  zakresie  zapewnienia  uczniom  zamieszkałym
w miejscowości Dramin na terenie  Gminy Baboszewo bezpłatnego transportu i opieki
w czasie  przewozu  do  Szkoły  Podstawowej  im.  Stanisława  Chojnackiego
w Krajkowie, dla której organem prowadzącym jest Gmina Raciąż.

2. Gmina Baboszewo zapewni bezpłatny transport dla uczniów zamieszkałych na terenie
Gminy  Baboszewo  do  Szkoły  Podstawowej  im.  Stanisława  Chojnackiego
w Krajkowie, dla której organem prowadzącym jest Gmina Raciąż.

3. Gmina Raciąż zapewni  bezpłatną  opiekę w czasie  przewozu,   na trasie:  Dramin  –
Szkoła Podstawowa im. Stanisława Chojnackiego w Krajkowie i z powrotem

§ 2

Projekt  porozumienia  międzygminnego,  o  którym  mowa  w  §  1,  stanowi  załącznik  do
niniejszej uchwały.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy Baboszewo do zawarcia porozumienia.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baboszewo.

§ 5.

Porozumienie,  o  którym  mowa  §  1,  podlega  ogłoszeniu  w  Dzienniku  Urzędowym

Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od 01 października 2022r.

Przewodniczący Rady Gminy Baboszewo

/-/ Sławomir Piotr Gosczycki



UZASADNIENIE

Stosownie  do  art.  74  ustawy  o  samorządzie  gminnym,  Gminy  mogą  zawierać

porozumienia  międzygminne  w sprawie  powierzenia  jednej  z  nich  określonych  przez  nie

zadań publicznych. Stosownie do art.  39 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe

(Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 z późn zm.),  obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego

transportu i opieki w czasie przewozu dziecka do Szkoły. Decyzją rodziców, grupa dzieci z

miejscowości Dramin, uczęszcza do   do Szkoły Podstawowej im. Stanisława Chojnackiego

w Krajkowie,  dla  której  organem  prowadzącym  jest  Gmina  Raciąż.  W  roku  szkolnym

2022/2023 Gmina Baboszewo zapewniła ww. bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu

do szkoły. Biorąc pod uwagę fakt, że miejscowość Dramin  znajduje się na trasie dowozu

uczniów z  Gminy  Raciąż  oraz  usługa  dla  obu  gmin  świadczona  jest  przez  tego  samego

przewoźnika, w celu jak najbardziej efektywnego realizowania zadania zasadne jest zawarcie

porozumienia międzygminnego,  w którym Gminy będą partycypować w kosztach realizacji

zadania dowożenia dzieci do szkoły na zasadach określonych w porozumieniu.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.



Załącznik do uchwały Nr XLIV.333.2022

Rady Gminy Baboszewo

z dnia 29 września.2022

POROZUMIENIE MIĘDZYGMINNE

z dnia 29.09.2022 r.

dotyczące przewozu uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Baboszewo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 12  w związku z art. 10 ust. 1, art.74 ustawy z 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn zm.), w związku z art. 39 ustawy z 14
grudnia  2016  r.  –  Prawo  oświatowe  (Dz.U.  z  2021  r.  poz.  1082  z  późn  zm.),  Uchwały  Nr
XLIV.333.2022 z dnia 29 września 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia
pomiędzy  Gminą  Baboszewo  a  Gminą  Raciąż  w  realizacji  zadania
w  zakresie  zapewnienia  uczniom  zamieszkałym  w  miejscowości Dramin  na  terenie   Gminy
Baboszewo  bezpłatnego  transportu  i opieki  w czasie  przewozu  do  Szkoły  Podstawowej
im.  Stanisława  Chojnackiego  w Krajkowie,  dla  której  organem prowadzącym jest  Gmina  Raciąż
zostaje zawarte porozumienie, zwane dalej „Porozumieniem”, pomiędzy:

Gminą Baboszewo z siedzibą ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo

reprezentowaną przez :

Bogdana Janusza Pietruszewski  - Wójta Gminy Baboszewo

przy kontrasygnacie 

Anny Bogusławy Guzanowskiej  – Skarbnika Gminy Baboszewo

zwaną w dalszej części niniejszej umowy „Stronami”

a 

Gminą Raciąż z siedzibą ul. Kilińskiego 2, 09-140 Raciąż

reprezentowaną przez :

Zbigniewa Sadowskiego - Wójta Gminy Raciąż

przy kontrasygnacie 

Barbary Rumianowskiej – Skarbnika Gminy Raciąż

zwaną w dalszej części niniejszej umowy „Stronami”

§ 1

1. Gmina  Raciąż  przyjmuje,  a  Gmina  Baboszewo  powierza  wykonanie  zadania  publicznego
dotyczącego  opieki  podczas  przewozu  uczniów,  zamieszkałych  w miejscowości Dramin  na
terenie Gminy Baboszewo do Szkoły Podstawowej im. Stanisława Chojnackiego w Krajkowie,
zwanego dalej „Szkołą”.

2. Strony  ustalają,  że  Gmina  Baboszewo  odpowiedzialna  jest  za  wyłonienie  przewoźnika,
któremu  powierzony  zostanie  transport  uczniów  do  Szkoły  oraz  będzie  koordynowała
działania dotyczące prawidłowej realizacji tego zadania.



3. Gmina  Baboszewo  zobowiązuje  się  do  zapewnienia  bezpłatnego  transportu  uczniów
zamieszkałych  w miejscowości  Dramin  na  terenie  Gminy Baboszewo do  szkoły,  a Gmina
Raciąż  zobowiązuje  się  do  zapewnienia  bezpłatnej  opieki  w  czasie  przewozu,  podczas
wykonania tego zadania na zasadach określonych w niniejszym porozumieniu.

4. Dowóz uczniów realizowany jest w dni nauki szkolnej, zgodnie z organizacją roku szkolnego i
planem zajęć lekcyjnych ustalonych przez Dyrektora Szkoły.

5. Gmina Baboszewo nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub niewykonanie przewozu
wynikające  z  działania  sił  natury  lub  niemożliwość  kontynuowania  jazdy  wynikającej  z
warunków ruchu drogowego.

6. Miejsce  wsiadania  i  wysiadania  uczniów  wskazuje  Gmina  Baboszewo  z  zachowaniem
warunków przewidzianych w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – prawo o ruchu drogowym
(Dz. U. 2022r. poz. 988 ze zm.)

7. Gmina Baboszewo może bez zgody Gminy Raciąż wskazać w danej miejscowości (Dramin)
inne niż w dniu podpisania porozumienia miejsce, odpowiadające wymienionym wymogom.
Powyższa zmiana nie powoduje zmiany stawki na wykonanie przewozów.

§ 2

Porozumienie zawarte jest od 01 października.2022 r do 23 czerwca 2023 r.

§ 3.

Każda  ze  stron  może  wypowiedzieć  porozumienie  z  zachowaniem  1-miesięcznego  okresu
wypowiedzenia.

§ 4

Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności zmian.

§ 5

Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 01 października 2022 r.

§ 6

1. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

z mocą obowiązującą od 01 października 2022 r.

2. Obowiązek  skierowania  niniejszego  porozumienia  do  publikacji  spoczywa  na  Gminie

Baboszewo.

§ 7

Porozumienie sporządzono w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron.


