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UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY MAŁKINIA GÓRNA 

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

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Zaręby Kościelne dotyczącego realizacji 
zadania w zakresie dowozu ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, 

realizującego obowiązek nauki 

Na podstawie art. 10 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 12 oraz art. 74 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. 2022 poz. 559 z późn. zm.) w związku z art. 39 ust. 4 pkt 1 i 2  ustawy z dnia 
14 grudnia 2016 Prawo oświatowe (Dz.U. 2021 poz. 1082 z późn. zm.) Rada Gminy  Małkinia Górna uchwala, co 
następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia Gminy Małkinia Górna z Gminą Zaręby Kościelne w zakresie 
współdziałania w realizacji zadania dotyczącego przewozu i opieki nad uczniem posiadającym orzeczenie 
o potrzebie kształcenia specjalnego, zamieszkałemu w Gminie Zaręby Kościelne do Zespołu Szkół Specjalnych 
w Starym Lubiejewie w roku szkolnym 2022/2023. 

§ 2. 1. Szczegółowe warunki oraz zasady rozliczenia finansowego określone zostaną w porozumieniu, 
zawartym pomiędzy Gminą Małkinia Górna a Gminą Zaręby Kościelne. 

2. Upoważnia się Wójta Gminy Małkinia Górna  do zawarcia porozumienia, o którym mowa w ust. 1. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Małkinia Górna. 

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

Gmina  Małkinia Górna  realizuje zorganizowany dowóz uczniów niepełnosprawnych do Zespołu Szkół 
Specjalnych w Starym Lubiejewie. Ponieważ na terenie Gminy Zaręby Kościelne  mieszka uczeń 
niepełnosprawny uczęszczający do tej samej placówki, Wójt Gminy Zaręby Kościelne wystąpił z wnioskiem 
o współorganizację dowozu ucznia. Gmina Zaręby Kościelne zadeklarowała partycypację w kosztach dowozu 
tego ucznia. 

W związku z tym, że przewoźnik realizujący transport uczniów niepełnosprawnych na tej trasie dysponuje 
wolnym miejscem, Gmina Małkinia Górna wyraziła zgodę na współpracę pod warunkiem podjęcia przez obie 
gminy stosownych uchwał i podpisanie w oparciu o nie stosownego porozumienia. 

Przepisy art. 39 ust. 4  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. 
zm.) nakładają na gminę obowiązek zapewnienia uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie 
i wychowanie odbywa się na podstawie art. 127 ww. ustawy (kształcenie specjalne), bezpłatnego transportu 
i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, 
w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym - także do 
najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń 
kończy 21. rok życia. 

Zgodnie z art. 18 ust.2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 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 budżetu. Zgodnie z art.74 tej 
ustawy gminy mogą zawierać porozumienia międzygminne w sprawie powierzania jednej z nich określonych 
przez nie zadań publicznych. 

Gmina Zaręby Kościelne korzystająca z dowozu świadczonego przez gminę Małkinia Górna będzie 
pokrywać koszty dowozu ucznia na określonej w porozumieniu trasie. 

Szczegółowe zasady prowadzenia oraz finansowania i rozliczania kosztów zostaną określone w zawartym 
porozumieniu, które po podpisaniu zostanie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego. 
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