
UCHWAŁA NR XII/52/19
RADY GMINY TURAWA

z dnia 19 września 2019 r.

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

przez Gminę Turawa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2019 r. 
poz. 506 tj. z późn. zm.) 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 2019 r. poz. 1148 tj. z późn. zm.) Rada Gminy Turawa uchwala zasady związane 
z zapewnieniem bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci i uczniów zamieszkałych na terenie 
Gminy Turawa do przedszkoli i szkół prowadzonych przez Gminę Turawa.

§ 1. Zapewnia się prawo do bezpłatnego transportu w  ramach obowiązujących kursów poza miejscowość 
zamieszkania i  opieki w czasie przewozu wszystkim dzieciom zamieszkałym na terenie Gminy Turawa, do 
przedszkoli prowadzonych przez Gminę Turawa, wobec których Gmina Turawa 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 w ramach obowiązujących kursów poza miejscowość 
zamieszkania i  opieki w czasie przewozu wszystkim dzieciom zamieszkałym na terenie Gminy Turawa do 
szkół prowadzonych przez Gminę Turawa, wobec których Gmina Turawa 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. Rodzicom dzieci wymienionych w § 1 i 2 nie  przysługuje zwrot kosztów przejazdu dziecka, jeżeli 
dowóz zapewniają rodzice.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turawa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego.
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