
UCHWAŁA NR LXV/527/2022 
RADY MIEJSKIEJ BYSTRZYCY KŁODZKIEJ 

z dnia 30 września 2022 r. 

w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Kłodzko dotyczącego wykonania zadania 
publicznego polegającego na zapewnieniu transportu 

i opieki w czasie przewozu dzieci do Szkoły Podstawowej w Ołdrzychowicach Kłodzkich 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 i art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) w związku z art. 39 i 32 ust 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo 
oświatowe  (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 z późn. zm.) - Rada Miejska Bystrzycy Kłodzkiej uchwala, co 
następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia, zgodnie z którym Gmina Bystrzyca Kłodzka powierza, 
a Gmina Kłodzko przejmuje wykonanie zadania publicznego dotyczącego transportu i opieki w czasie 
przewozu dzieci z miejscowości Piotrowice (gm. Bystrzyca Kłodzka) do Szkoły Podstawowej im. gen. 
Władysława Sikorskiego w Ołdrzychowicach Kłodzkich (gm. Kłodzko) w celu realizacji spełniania obowiązku 
szkolnego w roku szkolnym 2022/2023. 

§ 2. Sposób finansowania oraz zasady realizacji zadania określi porozumienie międzygminne. 

§ 3. Traci moc uchwała nr LXIV/516/2022 Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 26 sierpnia 2022 r. 
w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Kłodzko dotyczącego wykonania zadania 
publicznego polegającego na zapewnieniu transportu i opieki w czasie przewozu dzieci do SP 
w Ołdrzychowicach Kł. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bystrzycy Kłodzkiej. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 września 2022 roku. 

 

   

Wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Leszek Stróż 
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UZASADNIENIE 

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 12 i art. 74 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym do wyłącznej 
właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz 
wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku. Na podstawie art. 74 ust. 1 gminy mogą zawierać 
porozumienia międzygminne w sprawie powierzenia jednej z nich określonych przez nie zadań publicznych. 

Piotrowice to miejscowość położona tuż przy granicy z Gminą Kłodzko.  
Aktualnie w Piotrowicach zamieszkuje 4 dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym. Z uwagi na brak 
infrastruktury drogowej zapewnienie dzieciom z Piotrowic transportu do szkoły obwodowej w Starym 
Waliszowie oraz do oddziału przedszkolnego na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka wymagałoby poniesienia 
znacznych nakładów finansowych, którymi Gmina Bystrzyca aktualnie nie dysponuje. Najbliżej miejsca 
zamieszkania uczniów z Piotrowic położona jest Szkoła Podstawowa w Ołdrzychowicach Kłodzkich, do 
której transport uczniów organizuje Gmina Kłodzko i która zadeklarowała możliwość objęcia tym 
transportem również uczniów z Piotrowic po zapewnieniu proporcjonalnego finansowania przez Gminę 
Bystrzyca Kłodzka. 

Z powyższych względów podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni zasadne. 
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