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IUDY GMlNY NOWE MlASTO 

z dnia 19 lislopada 2021 r. 

W$prawie wyraieoia zgody na zawarcie porozumienia mi~dzygminnego pomi~dzy Gmioll Nowe Miasto, 
a Gmioll Sonsk W sprawie przekaitania przez Gmin~ Sonsk zadan w zakresie zapewQienia uczoiowi 

niepeloosprawnemu umieszkalemu nB terenie Gminy Soil:sk transportu i opieki w cusie przewozu do 
Oscodka Szkoloo-Wyc:howawczego w Joncu 

Na podstawie art. 10 us!. I ian. 18 us!. 2 pkl. 12, art 74 uSlawy z dnia 8 marea 1990 r. 0 samora)dzie 
gminnym (t.j. Dz.U. 2021 r. poz. 1372 z p6rn. zm.). art. 39 us!. 4 uslawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 
oswiatowe (I.j . Dz.U. 2021 r. poz. 1082 z p6in. zm.), art. 46 ustawy z dnia \3 listopada 2003 r. 0 dochodach 
jednoslek samorzqdu lerylorialnego (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1530 z p6in. zm.) Rada Gminy Nowe Miasto 
uchwala, co nast~puje: 

§ 1. Wyrata siy zgod~ na zawarcie porozumienia w zakresie wsp6Mz iatania z Gmin<J Sonsk w celu 
realizacji zadania dotycz<Jcego przewozu i opieki ucznia niepclnosprawnego Z lerenu Gminy Sonsk do 
Specjalnego Osrodka Szkolno-Wychowawczego w Joncu, Janice 50, 09-131 Joniec, na podstawie kt6rego 
Gmina SOJisk powierzy. a Gmina Nowe Miasto przyjmie do wykonania w/w zadanie. 

§ 2. I. Szczeg6towe warunki oraz zasady rozliczenia finansowego okreslone zostanIJ w porozumieniu 
zawartym pomiydzy GminIJ Nowe Miaslo a Gmin., Sonsk. 

2. Upowaznia si~ W6jta Gminy Nowe Miasto do zawarcia porozumienia, 0 kl6rym mowa w USC l. 


§ J. Wykonanie uchwaty powierza si¥ W6jtowi Gminy Nowe Miasto. 


§ 4. Uchwala wchodzi w tycie z dniem podjycia. 


~WODNICV,CY 

lJt7.~ 
Marek. Calillsld 
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Uzasadnienie 

Bezplalny dowoz uczmow niepelnosprawnych realizujlJcych obowi~ek szkolny m.io. w specjalnych 
osrodkach szkolno-wychowawczych, szkofach podstawowych omz ponadpodslawowych odbywa s i~ oa 
podstawie art. 39 usl .4 ustawy :z do ia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oswiatowe (t.j. Dz .U. 2021 r. pm:. 1082 z pOzo. 
zm.) ijest obowiq,zkowym zadaniem Gmioy . W przypadku braku takiego osrodka oa tereoie Gminy, W kt6rej 
zamieszkuje uczen mo:Wwa jest realizacja lego obowi<}Zku w innej gminie. Gmina zapewniaj fJca dowoz po 
zawarctu stosownego porozumienia mi¢zygm innego otrzymuje zwrol koszt6w dowozu l innej gminy. 
Zgodnie z art. 18 Ust. 2 plct 12 ustawy z dnia 8 marea 1990 roku 0 samoruJdzie gminnym (I.j . Dz.U. 2021 r. 
poz. 1372 z p6±n. zm.) do wyl4cznej wlaSci woki rady gminy naiety podejmowanie uchwal w sprawaeh 
wsp6tdzialania z innymi gminami oraz wydzielanie na len eel odpowiedniego budietu. Zgodn ie natomi ast 
z art. 74 tej ustawy grniny mog2! zawierac porowmienia mi¢zygminne w sprawle powierzenia jednej z nlch 
okrd lonyeh przez oie zadari. publicznych. Gm ina SO/lsk korzystajilC3 z dowozu swiadczonego przez Gmin~ 
Nowe Miasto pokrywac bf(dzi e kosrty dowozu ucznia na okreslonej w porozumieniu trasie. Szczeg6fowe 
zasady prowadzenia oraz finansowania i roz.liczania koszt6w zostan~ okreslone w zawartym porozumieniu. 
Biolqc pod uwag~ poJotenie geograficzne Cminy Nowe Miasto i Gminy Sonsk oraz trasy dowozu uczni6w, 
istnieje mozJiwosc i zasadnosc organizacji wsp6lnego dowozu. Warunkiem przyst'lpienia do reaJizacji 
porozumienia mi~dzygminnego jest wyraienie takiej wo li przez Rad~ Cm iny w drodze uchwa ly. 

W zw-i¥ku z powy:zszym podj~ie uchwaty jest uzasadni one. 

~WODN!cZACY 

LY~ 
Marek C{)lilhki 
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