
UCHWAŁA NR XI/81/2019
RADY GMINY BOGORIA

z dnia 29 sierpnia 2019 r.

w sprawie określenia zasad dowozu uczniów do przedszkoli i szkół, dla których Gmina Bogoria nie ma 
ustawowego obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu  i opieki

Na podstawie art.18. ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r., 
poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 32 ust.7 i art. 39 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 
(tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1148) w związku z art. 307 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy 
wprowadzające – Prawo oświatowe  (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 60)

Rada Gminy w Bogorii uchwala, co następuje:

§ 1. Zapewnia się prawo do bezpłatnego transportu uczniom i dzieciom z terenu Gminy Bogoria, które 
uczęszczają do szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Bogoria, jeśli droga z domu do placówki 
oświatowej przekracza jeden kilometr.

§ 2. Zapewnia się prawo do bezpłatnego transportu dzieciom i uczniom zamieszkałym na terenie Gminy 
Bogoria uczęszczającym do przedszkoli i szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Bogoria poza 
swoim obwodem szkolnym.

§ 3. Zapewnienie bezpłatnego transportu, o którym mowa w niniejszej uchwale, przysługuje tylko 
w ramach obowiązujących kursów szkolnych począwszy od 1 września 2019 roku na podstawie wniosku 
złożonego przez rodzica do dyrektora placówki oświatowej.

§ 4. Rodzicom uczniów i dzieci wymienionych w uchwale nie przysługuje zwrot kosztów przejazdu 
dziecka lub ucznia, jeżeli dowóz zapewniają rodzice.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bogoria.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

Anna Stobnicka
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Uzasadnienie

do Uchwały Nr XI/81/2019

Rady Gminy w Bogorii

z dnia 29 sierpnia 2019 r.

W myśl art. 35 ust.5 i art. 39 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2017 r,.
poz. 59 z późn. zm.) Gmina ma obowiązek zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu
lub zwrotu kosztów przejazdu dziecka i opiekuna innymi środkami komunikacji, jeżeli dowożenie
zapewniają rodzice, jeśli droga dziecka z domu do szkoły realizującego obowiązek rocznego przygotowania
przedszkolnego i dla uczniów klas I-III przekracza 3 kilometry, a dla uczniów klas IV-VIII przekracza
4 kilometry.

Art. 39 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe(tj. Dz. U. z 2017 r.,
poz. 59 z późn. zm.) daje gminie możliwość zorganizowania bezpłatnego transportu dzieciom i uczniom,
jeśli odległości z domu do szkoły w obrębie obwodu są mniejsze niż te przewidziane ustawowo dla
poszczególnych kategorii wiekowych. Zgodnie z uregulowaniami zawartymi w art. 1 i 130 cytowanej
wyżej ustawy rodzice mają możliwość wyboru szkoły lub przedszkola poza wyznaczonym obwodem,
dlatego gmina powinna zapewnić bezpłatny dowóz dzieci i uczniów spoza obwodu szkoły, ponieważ inne
rozwiązanie powodowałoby nierówne traktowanie dzieci i uczniów ze względu na miejsce ich
zamieszkania.

Biorąc pod uwagę dobro dzieci i uczniów szkół z terenu Gminy Bogoria, prawo do wyboru placówki
oświatowej przez rodziców oraz uwzględniając samorządność gminy podjęcie uchwały w sprawie
zapewnienia bezpłatnego transportu dzieci i uczniów do szkół i przedszkoli wobec, których gmina nie ma
obowiązku świadczenia tej usługi jest zasadne i w pełni uzasadnione.
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