
WÓJT GMINY 
W Ś LEMIENIU 

pow. żywiecki - woj. śląskie 
Zarządzenie nr 0050.96.2019 

Wójta Gminy Ślemień  

z dnia 26 sierpnia 2019 roku 

w sprawie: powierzenia do wykonania Zakładowi Usług Komunalnych Ś lemień  

sp. z o.o. zadania własnego Gminy Ślemień  w zakresie transportu i opieki w czasie 

przewozu dzieci do placówek oświatowych. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 w zw. z art.7 ust.1 pkt 8, art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

samorządzie gminnym (t. J.  Dz. U. z 2019 r., poz. 506), art. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. 

gospodarce komunalnej (t. J.  Dz. U. z 2019 r., poz. 712), uchwały Nr XXIV/179/2013 Rady Gminy 

Ślemień  z dnia 27 lutego 2013 roku w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Zakład Usług 

Komunalnych oraz utworzenia spółki z ograniczona odpowiedzialnością, § 4 aktu założycielskiego 

spółki Zakład Usług Komunalnych Ślemień  Spółka z ograniczoną  odpowiedzialnością  (tekst jednolity 

z dnia 21.08.2013r., Rep. Nr 6079/2013) 

Wójt Gminy Ślemień  zarządza, co następuje: 

1. 
1. Powierza się  Zakładowi Usług Komunalnych Ślemień  spółka z ograniczoną  

odpowiedzialnością  (dalej ZUK) wpisanemu do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej pod numerem KRS 0000461813 do wykonania zadania 

własnego Gminy Ślemień  w zakresie: 

DOWOZU, ODWOZU DZIECI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY ŚLEMIEN DO SZKOŁY 

PODSTAWOWEJ IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W ŚLEMIENIU I PRZEDSZKOLA 

PUBLICZNEGO W ŚLEMIENIU ORAZ OPIEKI NAD DZIEĆMI PODCZAS TRANSPORTU 

DOWOZU, ODWOZU DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY 

ŚLEMIEN DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH I OŚRODKÓW ORAZ OPIEKI NAD DZIEĆMI 

PODCZAS TRANSPORTU 

2 Szczegółowy zakres zadań  określonych w § 1 ust. 1 określony jest w załączniku nr 1 do 

niniejszego zarządzenia. 

3 Wykaz uczniów niepełnosprawnych objętych dowożeniem określa załącznik nr 3 do niniejszego 

zarządzenia. Przy wykazie uczniów wymieniono nazwę  i adres szkoły i dane teleadresowe 

uczniów objętych dowozem. 

4. Zadanie określone w 51 ust. 1 wykonywane będzie: 

z uwzględnieniem celu i charakteru działalności ZUK, który stanowi jednoosobową  spółkę  

Gminy Ślemień, powołaną  do realizacji zadań  własnych gminy w zakresie użyteczności 

publicznej oraz zaspakajania innych potrzeb wspólnoty samorządowej na rynku lokalnym, 

z uwzględnieniem zawodowego charakteru prowadzonej przez ZUK działalności 

i dochowaniem najwyższej staranności i kierując się  dobrem Gminy Ślemień. 



§2. 

Ustala się  i przyjmuje stawki za realizację  zadań  określonych w § 1 ust. 1, stanowiące załącznik nr 2 

do niniejszego zarządzenia, które zostały wskazane przez ZUK w oparciu o rzeczywiście ponoszone 

i uzasadnione koszty. 

Termin realizacji realizacji powierzonego zadania ustala się  od dnia 2 września 2019 roku do dnia 

26 czerwca 2020 roku, we wszystkie dni nauki szkolnej, zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 

2019/2020. 

§4. 

ZUK wykonując czynności, zapewnia przestrzeganie zasad przetwarzania 

i ochrony danych osobowych zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych 

z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 roku (zwanej dalej „RODO"). 

ZUK ponosi odpowiedzialność  za ewentualne skutki działania niezgodnego z przepisami 

aktów wymienionych w 54 ust. 1. 

ZUK zapewnia, że przetwarzane dane osobowe będą  wykorzystywane w celu realizacji usługi 

w zakresie transportu dzieci. 

ZUK zobowiązuje Gminę  do natychmiastowego powiadomienia Inspektora Ochrony Danych o 

stwierdzeniu próby lub faktu naruszenia poufności danych osobowych przetwarzanych w 

wyniku realizacji zarządzenia. 

ZUK na pisemne żądanie Inspektora Ochrony Danych, umożliwi Gminie przeprowadzenie 

kontroli procesu przetwarzania i ochrony danych osobowych w sytuacjach odnotowania 

incydentu, o którym mowa w pkt 4. 

§ s. 

Za realizacje zarządzenia odpowiedzialni są: 

Prezes Zarządu Spółki — Pan Lesław Makuch. 

Inspektor ds. oświaty Urzędu Gminy Slemień. 

§ 6. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

W 1 

Jar J zak 



WÓJT GMINY 
W Ś LEMIENIU 

paw. tywiecla - woj. śląskie 

Załącznik Nr 1 
do Zarządzenia nr 0050.96.2019 
z dnia 26 sierpnia 2019 r. 

ZAKRES RZECZOWY: 

I. DOWÓZ, ODWÓZ DZIECI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY ŚLEMIEN DO SZKOŁY 

PODSTAWOWEJ IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W ŚLEMIENIU I PRZEDSZKOLA 

PUBLICZNEGO W ŚLEMIENIU ORAZ OPIEKA NAD DZIEĆMI PODCZAS TRANSPORTU 

1. Trasy dowozu i odwozu: 

ślemień  Szkota — Las pętla — Pod Borem — Gilowice Rozcięta — Starodworska — Pod Jasną  Górką  — 

Szkoła, 

II. 8lemien Szkoła — Kocoń  Marcaki — Slemień  Szkota, 

Slemień  Szkoła — Pod Jasną  Górkę  — Slemień  Szkoła, 

IV ślemień  Szkoła — Las pętla — ślemień  Szkoła 

Wyjazd z przystanku Las Pętla o godz. 6:50, zakończenie dowozu dzieci o godz. 8:40. 

Odwóz dzieci od godz. 12:45 zakończenie o godz. 15:40. 

2. Wykaz przystanków autobusu szkolnego przeznaczonych do wsiadania i wysiadania dzieci: 

Las III 

Las II 

Las sklep 

Las szkoła 

Las I 

Kocor) Przydawki 

Kocor) Bąki 

Koccn) Pod Borem (Madohora) 

Kocon Marcaki 

Kocor) sklep 

Kocon Wiewióry 

Ośrodek Zdrowia 

Przedszkole ślemier) 

Ślemier) Pod Borem 

Bąkówka I 

Bąkówka II 

Bąkówka III (Zyzaki) 

Rozcięta szkota 



Stary Dwór 

Jasna Górka 

Jasna Górka - Piekarnia 

Powierzający zastrzega możliwość  zmiany trasy wyłącznie z ważnych powodów. 

Powierzone zadanie świadczone będzie w okresie od 2 września 2019 r. do 26 czerwca 

2020 r. zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2019/2020, pojazdem przystosowanym do 

przewozu dzieci, spełniającym wymogi bezpieczeństwa i Kodeksu Drogowego oraz 

wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do ich 

świadczenia. 

W przypadku odpracowywania zajęć  w innym dniu, wolnym od zajęć, oraz zmian 

wynikających z organizacji pracy szkoty (np. egzaminy gimnazjalne, rekolekcje) Wykonawca 

zobowiązany jest zapewnić  przewóz dzieci, zgodnie z ustalonym rozkładem i 

harmonogramem przekazanym przez Dyrektora placówki oświatowej, w związku z tym ilość  

dni w poszczególnych miesiącach może ulec zmianie. 

ZUK zapewni opiekę  uczniom wczasie przewozu autobusem. 

Obsługę  autobusu stanowić  będzie kierowca z uprawnieniami oraz opiekun, który zapewni 

uczniom bezpieczne wsiadanie do środka transportu, opiekę  nad uczniami w czasie 

przewozu, dojazd do właściwego przystanku oraz bezpieczne wysiadanie w miejscu 

przeznaczenia. Opiekun musi dopilnować, aby uczniowie siedzieli w autobusie w sposób nie 

grożący kontuzjom, byli zapięci pasami. Nie wolno uczniom klęczeć  na siedzeniach, 

przemieszczać  się  w czasie jazdy. 

Opiekun ponosi odpowiedzialności za uczniów dowożonych od chwili wejścia do autobusu do 

momentu opuszczenia autobusu przez ucznia. W przypadku dzieci z klas od I do III Szkoły 

Podstawowej opiekun ma obowiązek odprowadzić  grupę  dzieci z autobusu do świetlicy 

szkolnej, oraz odebrać  dzieci ze świetlicy i zaprowadzić  do autobusu szkolnego. 

ZUK zapewnia uczniom odpowiadające rodzajowi transportu warunki bezpieczeństwa 

i higieny oraz takie wygody, jakie ze względu na rodzaj transportu uważa się  za niezbędne. 

ZUK zobowiązuje się  do zapewnienia każdemu przewożonemu uczniowi miejsce siedzące. 

Szacowana liczba przewożonych: - uczniów— 120;- przedszkolaków — 20. 

W przypadku awarii autobusu przewożącego uczniów/przedszkolaków opiekun sprawuje 

opiekę  nad dowożonymi uczniami/przedszkolakami, zapewniając im bezpieczeństwo do czasu 

przybycia pojazdu zastępczego. 

Opiekun wspólnie z kierowcą  podejmuje decyzję  co do dalszego postępowania w razie awarii, 

wypadku lub innych nieprzewidzianych okoliczności. 

Obowiązki ZUK 

ZUK zobowiązuje się  realizować  powierzone zadanie zgodnie z warunkami określonymi 

powyżej. 

ZUK zapewnia najwyższy poziom usług, sprawność  techniczną  pojazdu, a także odpowiednie 

kwalifikacje kierowcy. 

Gmina ma prawo do rutynowej kontroli osób oraz pojazdów realizujących zadanie, a także 

zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia w każdej chwili kontroli stanu technicznego 



pojazdu oraz stanu trzeźwości kierowcy oraz odpowiednio powołane do tego celu służby 

(Policja, Inspekcja Transportu Drogowego). 

4 W uzasadnionych przypadkach i czasowej niemożności świadczenia usługi przewozowej ZUK 

zobowiązuje się  do niezwłocznego zorganizowania zastępstwa zapewniającego równorzędny 

poziom wykonania powierzonego zadania. Przez „uzasadnione przypadki" strony rozumieją  

na przykład awarię  techniczną  pojazdu. 

ZUK będzie wykonywać  powierzone zadania zgodnie z przepisami prawa, w szczególności 

zgodnie z ustawą  z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (t .j. Dz. U. z 2019 r. 

poz. 58), oraz ustawą  z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym ( t.j. Dz. U. 

2017 r. poz. 1260, z póz. zm.) 

DOWÓZ, ODWÓZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY 

ŚLEMIEN DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH I OŚRODKÓW ORAZ OPIEKA NAD DZIEĆMI 

PODCZAS TRANSPORTU 

1. Usługa w zakresie dowozu, odwozu dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie 

Gminy ślemień  do placówek oświatowych lub ośrodków na trasie dom — szkoła — dom, w 

okresie od 02.09.2019 r. do 26.06.2020 r. we wszystkie dni nauki szkolnej, zgodnie 

z kalendarzem roku szkolnego 2019/2020. 

2 Usługa świadczona będzie codziennie za wyjątkiem dni wolnych od zajęć  przedszkolnych 

i szkolnych, pojazdem przystosowanym do przewozu dzieci niepełnosprawnych, spełniającym 

wymogi bezpieczeństwa i Kodeksu drogowego oraz wykonywana przez osoby posiadające 

odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do ich świadczenia. 

3 W przypadku odpracowywania zajęć  w innym dniu, wolnym od zajęć, ZUK zobowiązany jest 

zapewnić  przewóz dzieci, zgodnie z ustalonym rozkładem, w związku z tym ilość  dni 

w poszczególnych miesiącach może ulec zmianie. 

4 Gmina zastrzega sobie prawo do zmian w zakresie liczby dzieci i adresów zamieszkania lub 

adresów szkoły/placówki oświatowej albo zmian osobowych na liście dzieci 

zamieszczonych w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia, o czym każdorazowo 

poinformuje ZUK. 

Obowiązki ZUK 

ZUK zapewnia bezpieczeństwo i opiekę  oraz pomoc uczniom w trakcie wsiadania i 

wysiadania z pojazdu, doprowadzenie dziecka na zajęcia oraz odebranie dziecka z zajęć  w 

szkole/ośrodku. 

ZUK zapewnia najwyższy poziom usług, sprawność  techniczną  pojazdu, a także odpowiednie 

kwalifikacje zawodowe kierowcy oraz opiekę  nad dziećmi w czasie ich przewozu na trasie 

dom — szkoła/placówka — dom. 

ZUK oświadcza, że dysponuje pojazdem samochodowym przystosowanym do przewozu osób 

niepełnosprawnych. 

ZUK przedstawia harmonogram dowozu dzieci, który powinien zawierać: 

a) listę  dzieci dowożonych, 



szczegółowe godziny kursów dla każdego dziecka ustalone z dyrektorem szkoty i rodzicami 

lub opiekunami prawnymi, 

imię  i nazwisko kierowcy oraz opiekuna 

numery telefonów komórkowych kierowcy i opiekuna przewożącego dzieci samochodem. 

W uzasadnionych przypadkach i czasowej niemożności świadczenia usługi przewozowej ZUK 

zobowiązuje się  do niezwłocznego zorganizowania zastępstwa zapewniającego równorzędny 

poziom usług. Przez „uzasadnione przypadki" strony rozumieją  na przykład awarię  techniczną  

pojazdu. 

ZUK będzie wykonywać  powierzone zadania zgodnie z przepisami prawa, w szczególności 

zgodnie z ustawą  z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (t .j. Dz. U. z 2019 r 

poz. 58), oraz ustawą  z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym ( t.j. Dz. U. 

2017 r. poz. 1260, z pót. zm.). 
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