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     WNIOSEK 

  

Zgodnie z  art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r., 

 poz. 1082  z  późn.zm.) obowiązkiem gminy jest:  

1) zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na 

podstawie art. 127, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły 

podstawowej, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym - także do najbliższej szkoły 

ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21. 

rok życia; 

2) zapewnienie dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 36 ust. 17, a także dzieciom i młodzieży  

z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest 

niepełnosprawność intelektualna, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka 

rewalidacyjno-wychowawczego, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym 

kończą: 

a) 24. rok życia - w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną  

z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, 

b) 25. rok życia - w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. 

 

Od kilkunastu lat do Zespołu Niepublicznych Szkół w Kup uczęszczają uczniowie z terenu gminy 

Komprachcice, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, zgodnie z którym realizują w tej 

placówce obowiązek szkolny. Do tej pory dowóz do szkoły specjalnej w Kup realizowany był transportem 

wspólnym, w którym uczestniczyli uczniowie  z Gmin: Prudnik, Prószków i Komprachcice. Wspólna 

realizacja dowozu trwa do końca roku szkolnego 2021/2022, ponieważ uczeń z gminy Prudnik, nie będzie 

już objęty obowiązkiem dowozu. W związku z tym, że wnioski o dowóz uczniów do Zespołu Szkół 

Niepublicznych w Kup złożyli rodzice dwóch uczniów z terenu gminy Komprachcice, a w przypadku gminy 

Prószków również dowozem ma zostać objętych dwoje dzieci, zasadnym jest wspólna realizacja dowozu. 

Warunkiem przystąpienia do realizacji porozumienia międzygminnego jest wyrażenie takiej woli 

przez Radę Gminy w drodze uchwały. Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym, do kompetencji rady gminy należą sprawy współdziałania z innymi gminami. 

Stosownie zaś do art. 10 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym wykonywanie zadań publicznych może być 

realizowane w drodze współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego. Zgodnie zaś z art. 74 

ww. ustawy gminy mogą zawierać porozumienia międzygminne w sprawie powierzenia jednej z nich 

określonych przez nie zadań publicznych.  

Gmina Komprachcice, wykonująca zadania publiczne objęte porozumieniem, przejmuje wtedy 

prawa i obowiązki gminy Prószków, związane z powierzonym jej zadaniem. Gmina Prószków pokrywać 

będzie koszty dowozu uczniów na określonych w porozumieniu warunkach.  

 

         Wójt Gminy 

              Leonard Pietruszka 

W załączeniu: projekt uchwały 

 


