
UCHWAŁA NR XLI/266/2017
RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE

z dnia 20 grudnia 2017 r.

w sprawie określenia zasad związanych z zapewnieniem bezpłatnego transportu i opieki w czasie przejazdu 
do szkoły i przedszkola uczniom zamieszkałym na terenie gminy Wołczyn

Na podstawie art. 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2017 r., 
poz. 1875) oraz art. 32 ust. 7, art. 39 ust. 3 punkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. 
2017 r., poz. 59 z późn. zm.), art. 349, art. 350 i art. 351 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku - przepisy 
wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 roku, poz. 60, ze zm.), uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Zapewnia się prawo do bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu środkami komunikacji 
publicznej do i z przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania 
przedszkolnego, prowadzonych lub dotowanych przez gminę:

- dzieciom pięcioletnim i dzieciom sześcioletnim realizującym obowiązek rocznego przygotowania 
przedszkolnego, zamieszkałym na terenie gminy Wołczyn, jeżeli droga dziecka z miejsca zamieszkania do 
miejsca realizacji wychowania przedszkolnego nie przekracza 3 kilometrów.

§ 2. Zamieszkałym na terenie gminy Wołczyn uczniom szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka,  zapewnia 
się prawo do bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu  środkami komunikacji publicznej do i ze szkoły 
podstawowej prowadzonej lub dotowanej przez gminę, jeżeli odległość z miejsca zamieszkania do szkoły 
nie przekracza:

1) 3 kilometrów dla uczniów klas I – IV szkoły podstawowej;

2) 4 kilometrów dla uczniów klas V – VIII szkoły podstawowej;

3) 4 kilometrów dla uczniów klas gimnazjalnych w roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019.

§ 3. Traci moc Uchwała nr XXXVII/298/2005 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 29 czerwca 2005 roku 
w sprawie zasad odpłatności za dojazdy uczniów gimnazjum i szkół podstawowych prowadzonych przez gminę 
Wołczyn oraz Uchwała nr XXIV/169/2012 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 26 września 2012 roku zmieniająca 
uchwałę w sprawie zasad odpłatności za dojazdy.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wołczyna.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po 
upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia.

 

Przewodniczący Rady

Waldemar Antkowiak
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