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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE 

z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Wołczyn a Gminą Byczyna 
w sprawie przekazania przez Gminę Byczyna zadania w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym 

bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu Gminie Wołczyn 

Na podstawie art. 74 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 559 z późn. zm.) w związku z art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz. U. 
z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.) oraz art. 46 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu 
terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz.1672 z póź. zm), uchwala się co następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Wołczyn a Gminą Byczyna w sprawie 
przekazania przez Gminę Byczyna zadania w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego 
transportu i opieki w czasie przewozu Gminie Wołczyn. 

§ 2. Koordynację wspólnych zadań publicznych wykonywać będzie Gmina Wołczyn. 

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Wołczyna do zawarcia porozumienia, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały. 

§ 4. Szczegółowe zasady prowadzenia oraz finansowania i rozliczania kosztów związanych z zapewnieniem 
uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki zostaną określone w zawartym porozumieniu. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wołczyna. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie 

Bezpłatny dowóz uczniów niepełnosprawnych realizujących obowiązek szkolny m. in w specjalnych 
ośrodkach szkolno-wychowawczych, szkołach podstawowych oraz ponadpodstawowych na podstawie art. 39 
ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe jest obowiązkowym zadaniem Gminy. W przypadku 
braku takiego ośrodka na terenie gminy, w której zamieszkuje uczeń możliwa jest realizacja takiego obowiązku 
w innej gminie, która to gmina może również zapewnić własny dowóz po zawarciu stosownego porozumienia 
międzygminnego otrzymując zwrot kosztów dowozu z innej gminy. 

Zgodnie z art. 18 ust.2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 559 z późn. zm.) do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach 
współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku. Natomiast z art.74 tej 
ustawy gminy mogą zawierać porozumienia międzygminne w sprawie powierzenia jednej z nich określonych 
przez nie zadań publicznych. Gmina wykonująca zadania publiczne objęte porozumieniem przejmuje prawa 
i obowiązki pozostałych gmin, związane z powierzonymi jej zadaniami, a gminy te mają obowiązek udziału 
w kosztach realizacji powierzonego zadania. Zainteresowana gmina pokrywać będzie koszty dowozu ucznia na 
określonej w porozumieniu trasie. Szczegółowe zasady prowadzenia oraz finansowania i rozliczania kosztów 
zostaną określone w zawartym porozumieniu międzygminnym. 

W świetle powyższych przepisów oraz wniosku Burmistrza Byczyny z dnia 08 sierpnia 2022 r. o objęcie 
dowozem jednego ucznia do Kup przedkłada się Radzie Miejskiej w Wołczynie niniejszy projekt uchwały 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Byczyna na dowóz dziecka niepełnosprawnego 
do określonej szkoły. 
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