UCHWAŁA NR XII/46/2019
RADY GMINY IWANISKA
z dnia 27 marca 2019 r.
w sprawie określenia zasad dowozu uczniów do przedszkoli i szkół, wobec których Gmina Iwaniska nie ma
ustawowego obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.
506) oraz art. 32 ust. 7 i art. 39 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 996 ze zmianami) Rada Gminy w Iwaniskach, na wniosek Wójta Gminy Iwaniska uchwala, co następuje:
§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1)szkole – należy przez to rozumieć także oddział przedszkolny w szkole podstawowej i inne formy wychowania
przedszkolnego prowadzone przez Gminę Iwaniska.
2)rodzicu - należy przez to rozumieć także opiekunów prawnych dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące
pieczę zastępczą nad dzieckiem.
§ 2. Zapewnia się prawo do bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu wszystkim dzieciom , wobec
których Gmina Iwaniska nie ma takiego obowiązku , a które zamieszkują na terenie Gminy Iwaniska w poniższych
przypadkach:.
1)dzieciom pięcioletnim oraz dzieciom realizującym roczne wychowanie przedszkolne w oddziałach
przedszkolnych przy szkołach podstawowych, jeżeli droga dziecka z domu do miejsca realizacji wychowania
przedszkolnego nie przekracza 3 km,
2)uczniom klas I-III szkół podstawowych, jeżeli droga dziecka z domu do szkoły nie przekracza 3 km, a droga
z miejsca zamieszkania do szkoły nie posiada chodnika,
3)uczniom klas IV-VIII szkół podstawowych oraz klas gimnazjalnych, jeżeli droga dziecka z domu do szkoły nie
przekracza 4 km, a droga z miejsca zamieszkania do szkoły nie posiada chodnika.
§ 3. Realizacja prawa do bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu o którym mowa w §2 następuje
przez zapewnienie dzieciom możliwości korzystania z dowozów organizowanych przez Gminę Iwaniska.
§ 4. Rodzicom dzieci i uczniów wymienionych w uchwale nie przysługuje zwrot kosztów przejazdu dziecka,
jeżeli dowóz zapewniają rodzice.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Iwaniska.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Świętokrzyskiego, z mocą obowiązującą od 1 kwietnia 2019 roku.

Przewodniczący Rady Gminy
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 32 ust.5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze
zmianami), jeżeli droga dziecka pięcioletniego i dziecka objętego obowiązkiem rocznego przygotowania
przedszkolnego przekracza 3 km, obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie
przewozu dziecka albo zwrot kosztów przejazdu dziecka i opiekuna środkami komunikacji publicznej, jeżeli
dowożenie zapewniają rodzice. Z treści art. 32 ust 7 wynika, ze gmina może zorganizować dzieciom bezpłatny
transport i opiekę w czasie przewozu do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub innej
formy wychowania przedszkolnego również w przypadkach, w których nie ma takiego obowiązku.
W myśl art. 39 ust ustawy Prawo oświatowe, jeżeli droga dziecka do szkoły, w której obwodzie dziecko
mieszka, przekracza odległości wymienione w ust.2, obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego
transportu i opieki w czasie przewozu dziecka albo zwrot kosztów przejazdu dziecka i opiekuna środkami
komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice. Jeżeli odległości te nie są przekroczone gmina
może zorganizować bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu do szkoły podstawowej.
Podjęcie niniejszej uchwały ramach dowozów organizowanych przez gminę będzie można dowozić do
oddziałów przedszkolnych dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Iwaniska , które nie spełniają kryterium
odległości ustalonego w ustawie , a ich droga jest krótsza niż 3 km. oraz dowozić do szkoły z terenu Gminy
Iwaniska uczniów szkoły podstawowej , oraz gimnazjum , których droga z domu do szkoły nie przekracza
odpowiednio 3 i 4 km.
Biorąc pod uwagę względy bezpieczeństwa , troskę o zapewnienie bezpiecznej drogi dziecka z domu do
szkoły , oddziału przedszkolnego i z powrotem w przypadku dowozów zamkniętych racjonalne wykorzystanie
miejsc w autobusie , podjęcie uchwały jest zasadne.
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