
UCHWAŁA NR..........  
RADY GMINY W TARNOWCU 

z dnia.....................2022 r.

w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Tarnowiec do zaciągnięcia zobowiązania 
finansowego na realizację zadania pn. „Dowóz uczniów' do szkół podstawowych na terenie 
Gminy Tarnowiec w roku szkolnym 2022/2023”

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 10 oraz art. 58 ust.l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.559 z późn. zm.) i art. 3 pkt 4 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.)

Rada Gminy Tarnowiec 
uchw ala, co następuje:

§ 1. Upoważnia się Wójta Gminy Tarnowiec do zaciągnięcia zobowiązania finansowego 
w 2022 roku na rok 2023 w zakresie realizacji zadania pn. „Dowóz uczniów' do szkół 
podstawowych na terenie Gminy Tarnowiec w roku szkolnym 2022/2023” do kwoty 
138 000,00 zł ( słownie: sto trzydzieści osiem tysięcy 0/100\

§ 2. Zobowiązanie, o którym mowa w § 1 zostanie pokryte z dochodów własnych Gminy 
tj. podatków7 lokalnych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnowiec.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



UZASADNIENIE

Uzasadnienie do uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Tarnowiec do 

zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację zadania pn. „Dowóz uczniów do szkół 

podstawowych na terenie Gminy Tarnowiec w roku szkolnym 2022/2023”

Zgodnie przepisami art. 39 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe droga dziecka z domu do 

szkoły nie może przekraczać:

- 3 km - w przypadku uczniów klas I-IV szkół podstawowych oraz

- 4 km - w przypadku uczniów klas V-VIII szkół podstawowych.

Jeżeli droga dziecka z domu do szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka przekracza 

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

przewozu dziecka albo zwrot kosztów przejazdu dziecka środkami komunikacji publicznej, 

jeżeli dowożenie zapewniają rodzice, a do ukończenia przez dziecko 7 lat - także zwrot kosztów 

przejazdu opiekuna dziecka środkami komunikacji publicznej.

Zgodnie z art. 39 ust 3 pkt 2 jeżeli droga dziecka z domu do szkoły nie przekracza 

ww. odległości, gmina może zorganizować bezpłatny transport, zapewniając opiekę w czasie 

przewozu, w przypadkach, w których nie ma takiego obowiązku.

Powielając lata poprzednie, na podstawie informacji od dyrektorów obwodowych szkół 

podstawowych, Gmina Tarnowiec organizuje bezpłatny dowóz ww. szkół. Biorąc jednak pod 

uwagę bezpieczeństwo dzieci, bezpieczną drogę dziecka z domu do szkoły i z powrotem oraz 

racjonalne wykorzystanie miejsc w autobusie, Gmina Tarnowiec organizuje bezpłatny dowóz 

do szkół podstawowych również dla tych dzieci, których odległość drogi z domu do szkoły nie 

przekracza ustawowej odległości.

W związku z powyższym istnieje konieczność zawarcia umowy z przewoźnikiem, 

który będzie świadczył taką usługę.

Po wstępnej kalkulacji kosztów na podstawie art. 35 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2021poz. 1129 z późn. zm.), wartość ww. zamówienia na 

dwa lata budżetowe wynosi ok. 230 000,00 zł brutto. Konieczne jest zabezpieczenie środków 

w budżecie Gminy Tarnowiec na rok 2023 do kwoty 138 000,00 zł. Środki zostaną 

przeznaczone na pokrycie kosztów dowożenia dzieci do szkół podstawowych 

w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r.

PODINSPEKTOR


