
U C H W A Ł A   Nr  313/XXXVI/17 

Rady  Miasta  Milanówka 

z dnia 22 czerwca 2017 r. 

 

w sprawie wyrażenia zgody na zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie 

przewozu uczniów niepełnosprawnych 

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 6a i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.)  uchwala się co następuje: 

 

§1. 

Wyraża się zgodę na zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie  

i wychowanie odbywa się na podstawie art. 127 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 

oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59), posiadającym niepełnosprawność ruchową, 

niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, bezpłatnego 

transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły ponadgimnazjalnej lub 

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

24 rok życia. 

§2. 

Wyraża się zgodę na zapewnienie dzieciom i młodzieży, o których mowa w art.36 ust. 17 

ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59), bezpłatnego 

transportu i opieki w czasie przewozu do szkoły, w której uczestniczą w zajęciach 

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

kończą 25 rok życia. 

§3. 

Wyraża się zgodę na zwrot kosztów przejazdu ucznia, o którym mowa w § 1 i 2, oraz jego 

opiekuna  do szkoły wymienionej w §1  i 2, na zasadach określonych w umowie zawartej 

między Burmistrzem Miasta Milanówka, a rodzicami, jeżeli dowożenie i opiekę zapewniają 

rodzice. 

§4. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówka. 

§5. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r. 

 

Przewodnicząca 

              Rady Miasta Milanówka 
 

 

   mgr Małgorzata Trębińska 



 

UZASADNIENIE 

 

Zgodnie z postanowieniami art. 39 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 

oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz.59) obowiązkiem gminy jest 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, 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. Zgodnie  

z postanowieniami art. 39 ust. 4 pkt 2 Prawa oświatowego obowiązkiem gminy jest również 

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: 24 rok życia - w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, 

z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, 25 rok życia  

- w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. 

 Chcąc wyjść naprzeciw potrzebom uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodzin 

proponuję wyraź zgodę na rozszerzenie obowiązku gminy Milanówek w zakresie bezpłatnego 

transportu i opieki w czasie przewozu uczniów z niepełnosprawnością ruchową,  

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, określonego  

w art. 39 ust. 4 pkt 1 Prawa oświatowego, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym,  

w którym uczeń kończy 24 rok życia (a nie 21) oraz zapewnienie bezpłatnego transportu  

i opieki w czasie przewozu uczniów niepełnosprawnych – uczestników zajęć rewalidacyjno-

węchowych- nie tylko do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego ale również do szkoły  

w przypadku, gdy zajęcia takie prowadzone są w szkole. 

Od września 2017 roku z bezpłatnego dowozu do szkół skorzysta najprawdopodobniej dwóch 

uczniów.  


