
UCHWAŁA NR XXII/204/2021 
RADY GMINY STANISŁAWÓW 

z dnia 25 czerwca 2021 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zapewnienie bezpłatnego transportu dla dzieci i uczniów wobec których 
Gmina Stanisławów nie ma obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu do oddziałów przedszkolnych 

i szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stanisławów w roku szkolnym 2021/2022 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2020 r., poz. 713ze zm.) oraz art. 32 ust. 7 i art. 39 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 
(Dz. U. z 2020 r., poz. 910 ze zm.) Rada Gminy Stanisławów uchwala, co następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na zapewnienie przez Gminę Stanisławów w roku szkolnym 2021/2022 bezpłatnego 
transportu i opieki w czasie przewozu do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub szkoły 
poprzez zakup  biletów miesięcznych publicznej komunikacji autobusowej, finansowanych z budżetu Gminy, dla 
dzieci i uczniów, opiekunów dzieci i uczniów do lat 7, których droga z domu do publicznych szkół (przedszkoli, 
oddziałów przedszkolnych) dla których organem prowadzącym jest Gmina Stanisławów nie przekracza odległości 
określonych w art. 32 ust. 3 i ust. 5 i art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz dla 
uczniów zamieszkałych poza obwodem szkół (oddziałów przedszkolnych). 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stanisławów. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Waldemar Zbytek 
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UZASADNIENIE

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe w art 32 ust. 5 i art. 39 ust. 3 pkt 1 nakłada na gminę
obowiązek zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci i uczniów lub zwrot
kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej jeżeli droga dziecka/ucznia do szkoły w obwodzie
której dziecko mieszka przekracza:
- 3 km - w przypadku dzieci z realizujących obowiązek przedszkolny i uczniów klas I - IV szkół
podstawowych,
- 4 km - w przypadku klas V - VIII szkół podstawowych .
Zgodnie z art. 32 ust. 7 oraz art. 39 ust. 3 pkt 2 ustawy Prawo oświatowe gmina może zorganizować dowóz
do przedszkoli i szkół podstawowych również w przypadkach, w których nie ma takiego obowiązku.
Podjęcie niniejszej uchwały pozwoli na zorganizowanie dowozu poprzez zakup biletów miesięcznych
środkami komunikacji publicznej dla dzieci i uczniów z miejscowości położonych w odległości
nie większej niż 3 lub 4 km. Rozwiązanie takie podniesie bezpieczeństwo dzieci i uczniów w drodze do
szkoły. Podjęcie uchwały spowoduje dodatkowe koszty finansowe.
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