
UCHWAŁA NR XLI/347/14
RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM

z dnia 1 września 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Ozimek w zakresie 
zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu

i opieki w czasie przewozu do Zespołu Szkół Specjalnych przy DPS w Kadłubie.

Na podstawie art.18 ust.1, art.10 ust.1, art.74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 
z 2013 r. poz. 594 z późn.zm.) w związku z art.17 ust.3a pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 z późn.zm.) Rada Miejska w Kolonowskiem uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się wolę przejęcia przez Gminę Kolonowskie zadania Gminy Ozimek związanego 
z zapewnieniem uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do Zespołu 
Szkół Specjalnych przy DPS w Kadłubie.

§ 2. Przejęcie zadania, o którym mowa w §1, nastąpi na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Gminą 
Kolonowskie a Gminą Ozimek, regulującego w szczególności zakres zadań i wzajemne rozliczenia finansowe.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kolonowskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Franciszek Klimas
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Uzasadnienie

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.
2572 z późn. zm.) obowiązkiem gminy jest zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie
i wychowanie odbywa się na podstawie art. 71b, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do
najbliższej szkoły podstawowej i gimnazjum, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, upośledzeniem
umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym – także do najbliższej szkoły ponadgimnazjalnej,
nie dłużej jednak niż do ukończenia 21 roku życia.

W związku z istniejącą możliwością wynikającą z posiadanych wolnych miejsc siedzących w busie
przewożącym uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Kolonowskie do szkoły umożliwiającej
realizację obowiązku szkolnego tj. do Zespołu Szkół Specjalnych przy DPS w Kadłubie, zasadne jest
przejęcie zadania Gminy Ozimek związanego z zapewnieniem uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego
transportu i opieki w czasie przewozu do tejże placówki.

Gmina Kolonowskie realizując powyższe zadanie korzysta z własnego środka transportu, zawarcie
porozumienia wpłynie na obniżenie kosztów związanych z realizacją tego zadania.

Szczegółowy zakres zadań i sposób wzajemnych rozliczeń w przedmiotowej sprawie określony zostanie
w stosownym porozumieniu zawartym pomiędzy Gminą Kolonowskie i Gminą Ozimek.

Z tych względów podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
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