UCHWAŁA Nr XXV/205/2021
RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE
z dnia 6 maja 2021 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Joniec w realizacji
zadania w zakresie dowozu ucznia niepełnosprawnego realizującego obowiązek szkolny
Na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt. 12, art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 14
grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.), art. 46 Ustawy
z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U.
z 2021 r. poz. 38 ze zm.) Rada Miejska w Sochocinie uchwala, co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia w zakresie współdziałania z Gminą Joniec
w realizacji zadania dotyczącego przewozu i opieki ucznia niepełnosprawnego z terenu
Miasta i Gminy Sochocin do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jońcu,
Joniec 50, 09-131 Joniec, na podstawie którego Miasto i Gmina Sochocin powierzy, a Gmina
Joniec przyjmie do wykonania w/w zadanie.
§ 2.1. Szczegółowe warunki oraz zasady rozliczenia finansowego określone zostaną
w porozumieniu zawartym pomiędzy Miastem i Gminą Sochocin a Gminą Joniec.
2.Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin do zawarcia porozumienia, o którym
mowa w ust. 1.
§ 3.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.
§ 4.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
UCHWAŁY NR XXV/205/2021
RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE
z dnia 6 maja 2021 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Joniec w realizacji
zadania w zakresie dowozu ucznia niepełnosprawnego realizującego obowiązek szkolny
Bezpłatny dowóz uczniów niepełnosprawnych realizujących obowiązek szkolny m.in.
w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, szkołach podstawowych oraz
ponadpodstawowych odbywa się na podstawie art.39 ust.4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.
Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.) i jest obowiązkowym zadaniem Gminy.
W przypadku braku takiego ośrodka na terenie Gminy, w której zamieszkuje uczeń możliwa
jest realizacja tego obowiązku w innej gminie. Gmina zapewniająca dowóz po zawarciu
stosownego porozumienia międzygminnego otrzymuje 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 2020 r. poz. 713 ze zm.) do wyłącznej właściwości rady gminy należy
podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten
cel odpowiedniego budżetu. Zgodnie natomiast z art. 74 tej ustawy gminy mogą zawierać
porozumienia międzygminne w sprawie powierzenia jednej z nich określonych przez
nie zadań publicznych. Miasto i Gmina Sochocin korzystająca z dowozu świadczonego przez
gminę Joniec pokrywać będzie koszty dowozu ucznia na określonej w porozumieniu trasie.
Szczegółowe zasady prowadzenia oraz finansowania i rozliczania kosztów zostaną określone
w zawartym porozumieniu.
Biorąc pod uwagę położenie geograficzne Gminy Joniec i Miasta i Gminy Sochocin a, trasę
pokonywaną przez dowożący uczniów autokar oraz niewielką liczbę uczniów
niepełnosprawnych z terenu tych gmin istnieje możliwość i zasadność organizacji wspólnego
dowozu. Warunkiem przystąpienia do realizacji porozumienia międzygminnego jest
wyrażenie takiej woli przez radę miejską w drodze uchwały.
W związku z powyższym uzasadnieniem przedkładam uchwałę w sprawie wyrażenia zgody
na zawarcie porozumienia z Gminą Joniec w realizacji zadania w zakresie dowozu ucznia
niepełnosprawnego realizującego obowiązek szkolny.

