
 

UCHWAŁA Nr 302/XXVII/13 

RADY MIASTA MILANÓWKA 

z dnia 23 maja 2013 r. 

 

w sprawie współdziałania z Powiatem Grodziskim w zakresie realizacji zadania dowozu 

dzieci niepełnosprawnych z terenu Milanówka do Zespołu Szkół im. Hipolita 

Szczerkowskiego w Grodzisku Mazowieckim. 

 

Na podstawie art. 10 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) oraz art. 17 ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r.  

o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) Rada Miasta Milanówka uchwala 

co następuje : 

 

§ 1. 

Podejmuje się współdziałanie z Powiatem Grodziskim w zakresie realizacji zadania dowozu 

dzieci niepełnosprawnych z terenu Milanówka do Zespołu Szkół im. Hipolita Szczerkowskiego 

w Grodzisku Mazowieckim  

 

§ 2. 

1. Powiat Grodziski we współpracy z Gminą Milanówek. podejmie realizację zadania 

określonego w § 1 uchwały przy wykorzystaniu sprzętu – autokaru,  stanowiącego własność 

Powiatu Grodziskiego. 

2. Na realizację zadania określonego w § 1 uchwały Gmina Milanówek przekaże Powiatowi 

Grodziskiemu dotację celową w wysokości 4 588,00 zł (słownie złotych: cztery tysiące 

pięćset osiemdziesiąt osiem). 

3.  Termin wykonania zadania  określa się od 1 września 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.  

 

§ 3. 

Szczegółowe zasady realizacji zadania zostaną określone w porozumieniu  zawartym pomiędzy 

Gminą Milanówek a Powiatem Grodziskim. 

 

§ 4. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówka. 

§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

       Przewodnicząca 

Rady Miasta Milanówka 

 

    mgr Maria Sobczak 

 

 



 

UZASADNIENIE 

 

Zgodnie z  art. 17  ust.3a pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty  

( tj. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) obowiązkiem gminy jest zapewnienie uczniom 

niepełnosprawnym, których kształcenie odbywa się na podstawie art. 71 b, bezpłatnego 

transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, gimnazjum, a uczniom 

z niepełnosprawnością ruchową , także do najbliższej szkoły ponadgimnazjalnej , nie dłużej niż 

do ukończenie 21 roku życia umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego lub obowiązku 

nauki dzieciom i młodzieży. 

Starosta Grodziski nosił się z zamiarem odstąpienia od realizacji zadania, polegającego 

na dowożeniu uczniów niepełnosprawnych z terenu Powiatu Grodziskiego do Zespołu Szkół im. 

Hipolita Szczerkowskiego w Grodzisku Mazowieckim, jednak, przychylając się do próśb 

kierowanych przez zainteresowane gminy, zmienił zdanie.  

Zgodnie z informacją otrzymaną dnia 20 maja 2013r. od Starosty Grodziskiego  pismem  

Nr WOK.4324.4.6.2013 z dnia 14.05.2013 r., dalsze dowożenie przez Powiat Grodziski uczniów 

niepełnosprawnych do szkoły mu podległej będzie możliwe tylko wówczas, gdy zainteresowane 

gminy podejmą uchwały przekazujące ww. zadanie Powiatowi . 

Koszt dowozu za okres od 1 września 2013r. do 31 grudnia 2013r. wyniesie 4 588,00 zł.  

i jest znacznie niższy niż koszt usługi wykupionej u wykonawcy wyłonionego w drodze ustawy 

Prawo zamówień publicznych,  w związku z tym zasadne jest  podjęcie niniejszej uchwały. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przygotowała: Katarzyna Wąsińska-Jano   


