
 

 

UCHWAŁA NR IV/23/2018 

RADY GMINY CISNA 

z dnia 17 grudnia 2018 r. 

w sprawie określenia zasad dowozu uczniów do przedszkoli i szkół, wobec których Gmina Cisna nie ma 

ustawowego obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 

z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 32 ust. 7 i art. 39 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 

oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.) 

Rada Gminy Cisna uchwala, co następuje: 

§ 1. Zapewnia się prawo do bezpłatnego transportu dzieciom, które uczęszczają do szkół, przedszkoli oraz 

innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Cisna w poniższych 

przypadkach: 

1) dzieciom pięcioletnim oraz dzieciom realizującym roczne wychowanie przedszkolne, jeżeli droga dziecka 

z domu do miejsca realizacji wychowania przedszkolnego przekracza 1,5 km, 

2) uczniom klas I-IV szkoły podstawowej, jeżeli droga dziecka z domu do szkoły nie przekracza 3 km, 

a droga z miejsca zamieszkania do szkoły nie posiada chodnika, 

3) uczniom klas V-VIII szkoły podstawowej, jeżeli droga dziecka z domu do szkoły nie przekracza 4 km, 

a droga z miejsca zamieszkania do szkoły nie posiada chodnika. 

§ 2. 1. Dzieciom zamieszkałym poza obszarem administracyjnym Gminy Cisna, uczęszczającym do szkół, 

przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Cisna, 

prawo do bezpłatnego transportu przysługuje w uzasadnionych przypadkach. 

2. O zaistnieniu uzasadnionego przypadku, o którym mowa w pkt 1, decyduje Wójt Gminy Cisna. 

§ 3. 1. Nie zapewnia się prawa do bezpłatnego transportu dzieciom zamieszkałym na terenie 

administracyjnym Gminy Cisna, uczęszczającym do szkół i przedszkoli, zlokalizowanych poza swoim 

obwodem szkolnym, jeśli nie istnieją przeszkody w realizowaniu obowiązku szkolnego oraz obowiązkowego 

przygotowania przedszkolnego w szkole, przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego 

zlokalizowanych w obwodzie szkolnym, w którym dziecko zamieszkuje. 

2. O wystąpieniu przeszkód, o którym mowa w pkt 1, decyduje Wójt Gminy Cisna. 

§ 4. Zapewnienie bezpłatnego transportu, o którym mowa w uchwale, przysługuje tylko w ramach 

obowiązujących kursów komunikacji publicznej, na podstawie wniosku złożonego przez rodzica do dyrektora 

szkoły. 

§ 5. Rodzicom uczniów wymienionych w uchwale nie przysługuje zwrot kosztów przejazdu dziecka, jeżeli 

dowóz zapewniają we własnym zakresie. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
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§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego. 
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