
PROJEKT 

UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY ŻABIA WOLA 

z dnia ……….. 2019 r. 

 

w sprawie wyrażenia zgody na zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki  

w czasie przewozu dla dzieci oraz uczniów 

 

Na podstawie art.7 ust.1 pkt 8 i 14 oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 506), art. 32 ust. 7 i art. 39 ust. 3 ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. 

(Dz. U. z 2017r., poz. 59 z późno zm.), Rada Gminy Żabia Wola uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Wyraża się zgodę na zapewnienie przez Gminę Żabia Wola bezpłatnego transportu poprzez zakup 

biletów miesięcznych, finansowanych z budżetu Gminy dla dzieci oraz uczniów, których droga z domu  

do szkół (oddziałów przedszkolnych) prowadzonych przez Gminę Żabia Wola nie przekracza odległości 

określonych w art. 32 ust. 5 i art. 39 ust. 2 ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017r., 

poz. 59 z późn. zm.). 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żabia Wola. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

  



PROJEKT 

 

UZASADNIENIE 

Zgodnie z przepisem art. 32 ust.3 i art. 39 ust. 2 ustawy Prawo Oświatowe z dnia 11 stycznia 2017r.  

(Dz. U. z 2017r., poz. 59 z późno zm.), droga dziecka z domu do szkoły (oddziału przedszkolnego)  

nie może przekraczać 3 km - w przypadku oddziałów przedszkolnych oraz uczniów klas l – IV szkół 

podstawowych oraz 4 km - w przypadku klas V - VIII szkół podstawowych. Jeżeli droga dziecka  

z domu do szkoły (oddziału przedszkolnego), w której obwodzie dziecko mieszka przekracza wskazane 

odległości, obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu.  

Przepis art. 7 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 506) 

stanowi, iż do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, a w szczególności  

w zakresie edukacji publicznej oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.  

Podjęcie niniejszej uchwały pozwoli na dowóz dzieci i uczniów z miejscowości położonych   w odległości 

mniejszej niż 3 lub 4 km., zapewniając tym samym dzieciom bezpieczne dotarcie do szkół. Drogi na terenie 

Gminy często nie posiadają chodników, prowadzą przez wiadukty, uniemożliwiając niekiedy bezpieczne 

dotarcie do szkoły. Prawo oświatowe daje możliwości zorganizowania przez gminę bezpłatnego dowozu dzieci 

do szkoły wówczas, gdy odległości są mniejsze niż wskazane. Zgodnie art. 32 ust. 7 i art. 39 ust. 3 ustawy  

z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2016 r., poz. 59 ze zm.), gmina może zorganizować 

dzieciom bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu do szkoły (oddziału przedszkolnego) również  

w przypadkach, w których nie ma takiego obowiązku.  

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione. 


