
PROJEKT 

UCHWAŁA  Nr  …/…../22  

RADY MIASTA MILANÓWKA 

z dnia ….. stycznia 2022 r. 

 
 

 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Grodzisk Mazowiecki  

w realizacji zadania w zakresie dowozu ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego, realizującego obowiązek nauki. 

 

Na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt. 12 oraz art. 74 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2021, poz. 1372 ze zm.), art. 39 ust. 4a  ustawy z dnia  

14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U. 2021, poz. 1082 ze zm.), art. 46 ustawy z dnia 

13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2021, poz. 

1672 ze zm.) Rada Miasta Milanówka uchwala, co następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia w zakresie współdziałania z Gminą Grodzisk 
Mazowiecki w realizacji zadania dotyczącego przewozu i opieki ucznia posiadającego 
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, z terenu Miasta Milanówka do Niepublicznego 
Liceum Ogólnokształcącego Fundacji ADYS w Lubiczowie przy ul. Warszawskiej 65 b, na 
podstawie którego Gmina Milanówek powierzy, a Gmina Grodzisk Mazowiecki przyjmie do 
wykonania ww. zadanie. 

§ 2. 1. Szczegółowe warunki oraz zasady rozliczenia finansowego określone zostaną  w 
porozumieniu, zawartym pomiędzy Gminą Milanówek, a Gminą Grodzisk Mazowiecki. 

2.Upoważnia się Burmistrza Miasta Milanówka do zawarcia porozumienia, o którym mowa  

w ust. 1. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówka. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   Wiceprzewodnicząca 

Rady Miasta Milanówka 

 
                                             Jolanta Nowakowska 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

UZASADNIENIE 
 

Bezpłatny dowóz uczniów niepełnosprawnych, realizujących obowiązek szkolny lub 

nauki 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 2021 r. poz. 1082 ze zm.) i jest obowiązkowym zadaniem Gminy.  

Na podstawie art. 39 ust. 4a ustawy gmina może zorganizować dzieciom i młodzieży 

niepełnosprawnej bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu do szkoły ponadpodstawowej 

również w przypadkach, w których nie ma takiego obowiązku. 

Rodzice  ucznia Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego Fundacji ADYS w Lubiczowie, ze 

względu na miejsce ich zamieszkania, zwrócili się z prośbą o rozpatrzenie możliwości dowozu 

ich syna do ww. szkoły. Uczeń ten nie kwalifikuje się do bezpłatnego dowozu na podstawie 

zapisów ustawy Prawo oświatowe. 

Gmina Milanówek natomiast może przychylić się do wniosku rodziców. Z uwagi na fakt, iż 

przewoźnik, z którym Gmina Grodzisk Mazowiecki realizuje transport uczniów 

niepełnosprawnych na tej trasie ma wolne miejsce, Burmistrz Miasta Milanówka zwrócił się  

z prośbą o możliwość dowozu tego ucznia do ww. szkoły na podstawie porozumienia 

pomiędzy obiema gminami poprzez partycypowanie w kosztach dowozu za tego ucznia.  

W odpowiedzi na pismo Gmina Grodzisk Mazowiecki poinformowała o możliwości podjęcia 

współpracy w zakresie dowozu ucznia na podstawie porozumienia międzygminnego. 

Gmina zapewniająca dowóz, tj. Gmina Grodzisk Mazowiecki po zawarciu stosownego 

porozumienia międzygminnego otrzyma 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 2021 r. 

poz. 1372 ze 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 powierzenia jednej z nich określonych przez nie zadań publicznych. Gmina 

Milanówek korzystająca z dowozu świadczonego przez gminę Grodzisk Mazowiecki będzie 

pokrywać 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 obu gmin, miejsce zamieszkania ucznia oraz trasę 

pokonywaną przez wykonawcę tych usług w Gminie Grodzisk Mazowiecki, a także 

przychylając się do wniosku, złożonego przez rodziców ucznia istnieje możliwość organizacji 

wspólnego dowozu. Warunkiem przystąpienia do realizacji porozumienia międzygminnego 

jest wyrażenie takiej woli przez radę miasta w drodze uchwały.  

 

 

 


