
                                                                                                                  

UCHWAŁA NR XL/196/2017 

Rady Miejskiej w Golinie 

z 14 września 2017 r. 

 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Słupca  

a Gminą Golina w sprawie przekazania przez Gminę Słupca Gminie Golina 

zadań w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym, zamieszkałym na 

terenie Gminy Słupca, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do 

Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Koninie 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 w związku z art.10 ust. 1, art. 74 ust. 1 i 2 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) w związku  

z art. 17 ust. 3a pkt 1 i 2  ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 

r. poz. 1943 ze zm.) Rada Miejska w Golinie uchwala, co następuje: 

 

 

 §1. 1.Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Słupca a Gminą 

Golina w sprawie przekazania przez Gminę Słupca Gminie Golina zadań w zakresie 

zapewnienia uczniom niepełnosprawnym, zamieszkałym na terenie Gminy Słupca, 

bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu (tam i z powrotem) na trasie: Brzeźniak - 

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koninie. 

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

niniejszej Uchwały. 

 

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

Województwa Wielkopolskiego. 

 

 §3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Goliny. 

 

 §4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

        Przewodnicząca Rady Miejskiej 

 

             Urszula Furmaniak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

 

            Przepisy art. 17 ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.  

z 2016 r. poz. 1943 ze zm.) nakładają na gminę obowiązek zapewnienia uczniom 

niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 71b w/w  

ustawy, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły 

podstawowej/gimnazjum, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, upośledzeniem 

umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym – także do najbliższej szkoły 

ponadgimnazjalnej.   

Stosownie  do art. 74 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) 

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 związane z powierzonymi jej zadaniami,  

a gmina powierzająca jej zadania ma obowiązek udziału w kosztach realizacji powierzonego 

zadania.   

 Z uwagi na wniosek rodzica ucznia niepełnosprawnego zamieszkującego na terenie 

Gminy Słupca, który od 1 września 2017 r. będzie kontynuował naukę w szkole 

ponadgimnazjalnej  w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Koninie istnieje 

potrzeba podjęcia odpowiednich uchwał przez rady gmin Goliny i Słupcy. Po ich podjęciu 

możliwe będzie zawarcie porozumienia między Wójtem Gminy Słupca i Burmistrzem Goliny 

regulującego kwestię dowozu ucznia do SOSW w Koninie z miejscowości Brzeźniak (do tej 

miejscowości rodzic będzie dowoził ucznia). Od tej miejscowości przewóz i opiekę nad 

uczniem do placówki szkolnej zapewni Gmina Golina otrzymując zwrot kosztów tego 

transportu od Gminy Słupca.  

 Zawarcie porozumienia jest uzasadnione również faktem, że szkoła umożliwiająca 

uczniom realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki funkcjonuje w Koninie i skupia 

uczniów niepełnosprawnych oraz dzieci i młodzież z upośledzeniem umysłowym ze 

sprzężonymi niepełnosprawnościami z terenu byłego województwa konińskiego.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


