
UCHWAŁA NR XLVI/381/18
RADY GMINY W BIESIEKIERZU

z dnia 28 czerwca 2018 r.

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

prowadzonych przez Gminę Biesiekierz 

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 
994 ze 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 2018 r., poz. 996 ze zm.), uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Zapewnia się prawo do bezpłatnego przewozu poza miejscowość zamieszkania i opieki w czasie 
przewozu wszystkim uprawnionym dzieciom zgodnie z art. 32 ust. 3 w związku z ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 
2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996 ze zm.) zamieszkałym na terenie Gminy Biesiekierz do szkół 
i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Biesiekierz, których droga z domu do szkoły, w której 
obwodzie dziecko mieszka przekracza 2,5 km. 

2.  Bezpłatny przewóz realizowany będzie środkami transportu przewoźnika świadczącego usługi transportowe 
na rzecz Gminy Biesiekierz.

§ 2. Dopuszcza się bezpłatny przewóz dzieci uprawnionych zgodnie z art. 32 ust. 3 w związku z ust. 7 ustawy 
z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996 ze zm.) i uczniów spoza terenu Gminy 
Biesiekierz do szkół i oddziałów przedszkolnych znajdujących się na terenie Gminy Biesiekierz po istniejącej 
trasie. 

§ 3. 1. Imienny wykaz dzieci wymagających objęcia bezpłatnym transportem, o których mowa w §1 i §2, 
przygotowuje dyrektor odpowiednio obwodowej szkoły lub oddziału przedszkolnego, do którego uczęszcza 
dziecko. 

2.  Sporządzone, zgodnie z § 3 ust. 1 wykazy dyrektorzy szkół, oddziałów przedszkolnych przekazują w trzech 
egzemplarzach po jednym dla Urzędu Gminy Biesiekierz, Gminnych Służb Technicznych i Komunalnych oraz 
przewoźnika.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Biesiekierz. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2018 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Zachodniopomorskiego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 
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