
UCHWAŁA NR XXXIII/249/2017
RADY GMINY LUBSZA

z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie określenia zasad związanych z zapewnieniem  bezpłatnego transportu i opieki w czasie 
przewozu dzieci i uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lubsza  do przedszkoli i szkół   

prowadzonych przez Gminę Lubsza

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2016 
r.  poz.   446 zm. Dz.U. z 2016 r. poz. 1579, poz.1948, Dz.U. z 2017 r. poz. 730, poz.935) w związku z art. 32 
ust.7  oraz art. 39 ust.3 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 , zm. 
Dz.U. z 2017 r. poz. 949) w związku z  art.  349, art. 350, art. 351 i art. 307 ustawy z dnia  14 grudnia 2016 r. 
Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60, zm. Dz. U. z 2017 r. poz. 949),  
Rada Gminy Lubsza uchwala zasady związane z zapewnieniem bezpłatnego transportu i opieki w czasie 
przewozu dzieci i uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lubsza do przedszkoli i szkół prowadzonych przez 
Gminę Lubsza

DZIAŁ I.
Osoby uprawnione do korzystania z bezpłatnego transportu organizowanego przez Gminę Lubsza.

§ 1. Zapewnia się prawo do bezpłatnego transportu poza miejscowość zamieszkania środkami komunikacji  
publicznej i opieki w czasie przewozu wszystkim dzieciom zamieszkałych na terenie Gminy Lubsza, do 
przedszkoli prowadzonych  przez Gminę Lubsza wobec których  Gmina Lubsza nie ma takiego obowiązku, 
których droga z domu do przedszkola, oddziału przedszkolnego w którym realizowane jest prawo  do 
korzystania z wychowania przedszkolnego nie przekracza 3 km.

§ 2. Zapewnia  się prawo do  bezpłatnego transportu poza miejscowość zamieszkania środkami 
komunikacji  publicznej i opieki  w czasie przewozu wszystkim dzieciom zamieszkałych  na terenie Gminy 
Lubsza do szkół  prowadzonych  przez Gminę Lubsza wobec których  Gmina Lubsza nie ma takiego 
obowiązku, których droga  z domu do szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka, nie przekracza:

1) 3 km - w przypadku klasy I-IV  szkół podstawowych;

2) 4 km - w przypadku klasy V-VIII  szkół podstawowych;

3) 4 km - w przypadku pozostałych małoletnich podlegających obowiązkowi szkolnemu w rozumieniu 
obowiązujących przepisów.

§ 3. Dzieciom zamieszkałych na terenie Gminy Lubsza w przysiółkach i osadzie, gdzie brak  jest połączeń  
komunikacji publicznej, nie spełniających kryteriów odległościowych określonych w Dziale I § 1  i § 2 
uczęszczających do szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Lubsza, jeżeli dowóz  zapewniają rodzice, 
zapewnia się  zwrot  kosztów przejazdu dziecka i opiekuna na zasadach określonych w umowie zawartej  
między wójtem, a rodzicami.

DZIAŁ II.
Zasady korzystania z bezpłatnego transportu organizowanego przez Gminę Lubsza.

§ 1. 1. Imienny wykaz dzieci wymagających objęcia bezpłatnym transportem, o których mowa w Dziale I, 
stanowiący podstawę do zakupu przez Gminę Lubsza biletów na przejazdy, przygotowuje dyrektor 
odpowiednio obwodowej szkoły, przedszkola lub oddziału przedszkolnego, do którego uczęszcza dziecko, 
uprawnione zgodnie z Działem I do bezpłatnego transportu i opieki podczas transportu.

2. Sporządzone, zgodnie z Działem II § 1 ust. 1 Wykazy dyrektorzy szkół, przedszkola, oddziału 
przedszkolnego przekazują do Urzędu Gminy Lubsza.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XLIV/92/2011 Rady Gminy Lubsza z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie 
określenia zasad związanych z objęciem dzieci uczęszczających  do szkół prowadzonych przez Gminę Lubsza 
prawem do bezpłatnego dowozu i opieki podczas transportu do szkół oraz prawem do bezpłatnego transportu 
dzieci sześcioletnich  i młodszych  do oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Lubsza.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubsza.
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dniem 
01 września 2017 r.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Lubsza

Jan Minosora
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