PROJEKT
Uchwała Nr…………..
Rady Gminy Michałowice
z dnia ……… 2016 r.
w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie wspierania osób z
niepełnosprawnością w dostępie do edukacji poprzez zapewnienie usług transportowych na
lata 2016-2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) w zw. z art. 17 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 930 ze zm.) Rada Gminy Michałowice
uchwala, co następuje:
§ 1.
Przyjmuje się gminny program osłonowy w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych w
dostępie do edukacji poprzez zapewnienie usług transportowych na lata 2016-2020, stanowiący
załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

Załącznik do Uchwały Nr……..
Rady Gminy Michałowice
z dnia……………..
Gminny program osłonowy w zakresie wspierania osób z niepełnosprawnością w dostępie do
edukacji poprzez zapewnienie usług transportowych na lata 2016-2020

§1
1. Celem programu jest pomoc osobom z niepełnosprawnością w formie:
1) zapewnienia usługi bezpłatnego transportu i opieki, w czasie przewozu dla:
a) uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim objętych kształceniem
specjalnym, które korzystały z bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu, o
którym mowa w art. 17 ustawy o systemie oświaty, do szkoły ponadgimnazjalnej, nie
dłużej jednak niż do ukończenia 21 roku życia,
b) uczniów powyżej 21 roku życia z niepełnosprawnością ruchową, upośledzeniem
umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym objętych kształceniem
specjalnym do szkoły ponadgimnazjalnej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku
życia,
c) osób powyżej 25 roku życia z niepełnosprawnością ruchową z upośledzeniem
umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi, które nie poruszają się
samodzielnie do ośrodka umożliwiającego dzienny pobyt a także zajęcia edukacyjne,
rewalidacyjne, terapeutyczne, korekcyjno –kompensacyjne i inne;
2) zwrotu kosztów przejazdu osób o których mowa w pkt.1 do szkoły lub ośrodka, o których
mowa w pkt.1 na zasadach określonych w umowie zawartej między wójtem a
rodzicami/opiekunami
prawnymi,
jeżeli
dowożenie
i
opiekę
zapewniają
rodzice/opiekunowie prawni.
2. Pomoc określona w ust. 1 przysługuje w szczególności osobom, które były uprawnione do
korzystania z bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu, o którym mowa w art. 17
ustawy o systemie oświaty.
3. Pomoc określoną w ust. 1 przyznaje się na okres roku szkolnego.
§2
1. Pomoc określona w § 1ust.1pkt 1 polega na zleceniu usługi transportowej wykonawcy
wyłonionemu przez jednostką odpowiedzialną za organizację i realizację dowozu, o którym
mowa w art.17 ust.3a ustawy o systemie oświaty.
2. Pomoc, o której mowa w § 1 przysługuje na podstawie złożonego wniosku. Wniosek może
być złożony przez osobę z niepełnosprawnością jej opiekuna prawnego lub rodzica.
3. Do wniosku należy załączyć odpowiednio:
1) orzeczenie o niepełnosprawności,
2) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwzględnieniem rodzaju
niepełnosprawności,
3) zaświadczenia ze szkoły lub zaświadczenie ośrodka o uczęszczaniu do placówki i rodzaju
prowadzonych zajęć,
4) potwierdzenie korzystania z bezpłatnego transportu zapewnianego przez gminę na
podstawie art.17 ustawy o oświacie,

5) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia w tym określenie sprawności i możliwości
samodzielnego przemieszczania się.
§3
Szczegółowe zasady udzielania pomocy, wzory wniosków oraz wzór umowy, o której mowa w §1
ust.1 pkt 2 określi Wójt Gminy Michałowice w drodze zarządzenia.
§4
1. Pomoc wskazana w § 1 Programu, jest świadczona w ramach zadań własnych gminy na
podstawie art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej.
2. Środki niezbędne na realizację pomocy o której mowa w § 1 pochodzić będą z dochodów
własnych Gminy Michałowice.
3. Podmiotem odpowiedzialnym za realizację Programu jest Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej.
4. Informacja na temat realizacji programu stanowić będzie integralną część rocznego
sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Uzasadnienie
Art. 17 ust.2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej jako zadanie własne gminy wskazuje na
możliwość tworzenia i realizacji programów osłonowych wynikających z rozeznanych potrzeb.
Osoby niepełnosprawne stanowią jedną z grup do których adresowane jest wsparcie z systemu
pomocy społecznej. Podstawowym zadaniem przeciwdziałającym wykluczeniu tych osób jest
dostęp do edukacji i różnorodnych from wsparcia pozwalających na rozwój i funkcjonowanie w
społeczności. Zgodnie z art. 17 ustawy o oświacie gmina ma obowiązek zapewnienia dojazdu
uczniom niepełnosprawnym do szkoły podstawowej, gimnazjalnej oraz ponadgimnazjalnej do 21
roku życia. A w przypadku niepełnosprawności sprzężonej do 25 roku życia. Po osiągnięciu
wieku, o którym mowa w ustawie osoby te pozostają bez wsparcia mimo, że niejednokrotnie
kontynuują naukę oraz z uwagi na stan zdrowia i inne okoliczności nie są w stanie korzystać ze
środków transportu publicznego. W bieżącym roku w takiej sytuacji jest 4 mieszkańców.
Przyjęcie niniejszego programu pozwoli tej grupie na dalsze korzystanie z bezpłatnego transportu.
Koszt realizacji tego zadania w bieżącym roku szkolnym 2016/2017 szacuje się na kwotę
35 067,60zł. Koszt w tym roku budżetowym szacuje się na kwotę 6 500zł (za listopad i grudzień)
35 dni x 3osoby x 43,20zł = 4536 + 1osoba x 54zł x 35dni =1890.

