
- PROJEKT - 

UCHWAŁA NR ……..2019 

RADY MIEJSKIEJ RADZYNIA CHEŁMIŃSKIEGO 

z dnia …….. 2019 r. 

 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego 

 

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

dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz.506) oraz art. 32 ust. 5 i 

art.  39 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 poz. 1148, 

z późn. zm.) oraz art. 216 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(Dz. U. z  2019 r. poz. 869) uchwala się co następuje: 

 

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia pomiędzy Miastem i Gminą Radzyń 

Chełmiński, a Gminą Książki w sprawie powierzenia przez Miasto i Gminę Radzyń 

Chełmiński prowadzenia zadania z zakresu oświaty polegającego na: 

zapewnieniu transportu i opieki dla dzieci zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy 

Radzyń Chełmiński uczęszczających do szkoły podstawowej i przedszkola 

prowadzonych przez Gminę Książki oraz zapewnieniu transportu i opieki dla dzieci 

zamieszkałych na terenie Gminy Książki uczęszczających do Zespołu Szkół w Radzyniu 

Chełmińskim, prowadzonego przez Miasto i Gminę Radzyń Chełmiński. 

 

§ 2. Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia pomiędzy Miastem i Gminą Radzyń 

Chełmiński a Gminą Ryńsk w sprawie powierzenia przez Gminę Ryńsk prowadzenia 

zadania z zakresu oświaty polegającego na zapewnieniu transportu i opieki dla dzieci 

zamieszkałych na terenie Gminy Ryńsk uczęszczających do Zespołu  Szkół w Radzyniu 

Chełmińskim prowadzonego przez Miasto i Gminę Radzyń Chełmiński. 

 

§ 3. Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia pomiędzy Miastem i Gminą Radzyń 

Chełmiński, a Gminą Gruta w sprawie powierzenia przez Gminę Gruta prowadzenia 

zadania z zakresu oświaty polegającego na zapewnieniu transportu i opieki dla dzieci 

zamieszkałych na terenie Gminy Gruta, uczęszczających do Zespołu  Szkół w Radzyniu 

Chełmińskim prowadzonego przez Miasto i Gminę Radzyń Chełmiński. 

 

§ 4. Szczegółowe warunki przyjęcia zadania, w tym zasady jego finansowania określone 

zostaną w porozumieniu zawartym pomiędzy gminami. 

  

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i  Gminy Radzyń Chełmiński. 

 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 
 

  

        Przewodniczący Rady Miejskiej 

      Radzynia Chełmińskiego 

               

    Jan Michaliszyn 



 

 

Uzasadnienie 

 

 

  Finansowanie dowozu dzieci i uczniów zamieszkałych poza obwodem szkolnym i poza 

obszarem administracyjnym gminy, wykracza poza zakres zadań wynikających z dyspozycji 

art 32. ust. 5 i art. 39 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. Obowiązek 

gminy do zapewnienia bezpłatnych dowozów, a także uprawnienie do wykonywania dowozu 

fakultatywnego, w sytuacji, gdy odległość szkoły od miejsca zamieszkania dziecka 

nie  przekracza progów określonych w art. 32 ust. 5 i art. 39 ust. 2  wyżej wymienionej ustawy, 

dotyczy wyłącznie dzieci uczęszczających do szkoły w obwodzie, w którym zamieszkują, a nie 

uczniów uczęszczających do szkół wybranych przez rodziców (inne niż obwodowe).  

  Zgodnie z art. 74 ust. 1 i 2 w związku z art. 10 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy 

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  gminy mogą zawierać porozumienia 

międzygminne w sprawie powierzenia jednej z nich określonych zadań publicznych. Na 

podstawie porozumienia gmina przejmuje prawa i obowiązki związane z wykonywaniem 

powierzonych jej zadań publicznych na warunkach ustalonych w porozumieniu.  

W związku z faktem, że rodzice mieszkający poza granicami naszej gminy - kierując 

się swobodą decyzji w zakresie wyboru szkoły, wybrali radzyńską placówkę oświatową, do 

Zespołu Szkół w Radzyniu Chełmińskim uczęszczają dzieci z miejscowości usytuowanych 

poza granicami  Gminy Radzyń Chełmiński. 

W obecnej chwili dotyczy to takich miejscowości jak:. Łopatki w Gminie Książki, 

Stanisławki w Gminie Ryńsk oraz Gołębiewko, Kitnowo, Okonin i Plemięta w Gminie Gruta.  

Jednocześnie część dzieci z terenu naszej gminy realizuje obowiązek szkolny na 

terenie gminy Książki. 

 Wobec powyższego, w celu usankcjonowania wykonywania przewozu dzieci 

i uczniów zamieszkałych na terenie innej gminy, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 


