
Uchwała Nr XXXVII/296/2018  
Rady Miejskiej w Poniecu  

z dnia 25 września  2018 roku  

 
w sprawie przejęcia przez  Gminę Poniec zadania w zakresie transportu i opieki 
uczniów niepełnosprawnych z Gminy Pakosław do Zespołu Szkół Specjalnych                    

w Górznie. 

 

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

1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz.994 ze zm.) oraz  art. 39 ust. 4 ustawy 

z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U z 2018 poz. 996 ze zm. ) Rada Miejska w 

Poniecu uchwala , co następuje:  

 

§ 1. Wyraża  wolę przejęcia przez Gminę Poniec do wykonania zadania w zakresie 

transportu i opieki uczniów niepełnosprawnych z Gminy Pakosław do Zespołu Szkół 

Specjalnych w Górznie .  

§ 2. Przejęcie zadania, o którym mowa w § 1, nastąpi na mocy porozumienia zawartego 

między Gminą Poniec a Gminą Pakosław, regulującego w szczególności wzajemne 

rozliczenia finansowe.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca.  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   
 
 



Uzasadnienie do 

Uchwała Nr XXXVII/296/2018  
Rady Miejskiej w Poniecu  

z dnia 25 września  2018 roku  

 
w sprawie przejęcia przez  Gminę Poniec zadania w zakresie transportu i opieki 

uczniów niepełnosprawnych z Gminy Pakosław  do Zespołu Szkół Specjalnych w 
Górznie. 

 W związku z ustawowym obowiązkiem dowozu dzieci do szkół Gmina Poniec dowozi 

dzieci do Zespołu Szkół  Specjalnych w Górznie. Ponieważ trasa dowozu obejmuje także 

miejscowość Poniec, na prośbę  Gminy Pakosław, Gmina Poniec wyraziła zgodę na to, aby 

w ramach własnych dowozów również dowozić dziecko z Gminy Pakosław. 

 Gminy  ustaliły, że rozliczenie dowozu dziecka odbywać się będzie na podstawie 

liczby dni pobytu dziecka w szkole w danym miesiącu i dziennej stawki za wykonanie usługi. 

 Powyższe rozwiązanie pozwoli, aby Gmina Poniec zaoszczędziła na kosztach 

dowozów do Górzna, ponieważ trasa przejazdu Poniec –Zespół Szkół Specjalnych  Górzno 

finansowana będzie częściowo przez Gminę Pakosław i częściowo przez Gminę Poniec. 

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne 

  

 

 

 

 

 


