
Projekt 
 
z dnia  3 października 2022 r. 
Zatwierdzony przez Wójta Jemielnicy 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY JEMIELNICA 

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

w sprawie określenia zasad dowozu uczniów do szkół, wobec których Gmina Jemielnica nie ma 
ustawowego obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu 

Na podstawie art. 39 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ((Dz.U. z 2021 r., 
poz. 1082 – z późn.zm.1) ) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) szkole – należy przez to rozumieć Publiczną Szkołę Podstawową w Jemielnicy i Publiczna Szkołę 
Podstawową w Piotrówce prowadzone przez Gminę Jemielnica. 

2) rodzicu - należy przez to rozumieć także opiekunów prawnych dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące 
pieczę zastępczą nad dzieckiem. 

§ 2. Zapewnia się prawo do bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu uczniom, wobec których 
Gmina Jemielnica nie ma takiego obowiązku, a którzy zamieszkują w Wierchlesiu, w Jemielnicy (na ul. Borek 
od Nr 9b do Nr 39, ul. Gajdowe, ul. Wiejskiej od Nr 1 do Nr 1c), w Piotrówce (na ul. Kilińskiego, na ul. 
Kościuszki od Nr 1 do Nr 29B i od Nr 164 do Nr 189, na ul.  Madalińskiego, na ul. Młyńskiej, na ul. 
Powstańców Śląskich, na ul. Strzeleckiej od Nr 1 do Nr 9, na ul. 1-go Maja) oraz uczniom klas V - VIII 
z Barutu, Gąsiorowic i Łazisk. 

§ 3. Realizacja prawa do bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do i ze szkoły, o którym mowa 
w § 2 następuje przez zapewnienie uczniom możliwości korzystania z dowozów organizowanych przez Gminę 
Jemielnica. 

§ 4. Rodzicom dzieci i uczniów wymienionych w uchwale nie przysługuje zwrot kosztów przejazdu 
dziecka, jeżeli dowóz zapewniają rodzice. 

§ 5. Traci moc Uchwała Nr VIII/63/19 Rady Gminy Jemielnica z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie 
określenia zasad dowozu uczniów do szkół wobec, których Gmina Jemielnica nie ma ustawowego obowiązku 
zapewnienia bezpłatnego transportu (Dz. Urz. Woj. Opol. z 2019 r., poz. 2255 oraz z 2021 r. poz. 3314). 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Jemielnicy. 

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 

 
1)  Zmiana teksu jednolitego ustawy zostały ogłoszona w Dz.U. z 2021 r., poz. 1082, Dz.U. z 2018 r., poz. 2245; Dz.U. 

z 2021 r., poz. 762 oraz  Dz.U. z 2022 r., poz. 655,  poz. 1079, poz. 1116, poz. 1383, poz. 1700 i poz. 1730 
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§ 8. Uchwała wchodzi w życie 1 listopada 2022 r. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Norbert Jaskóła 
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