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UCHWAŁA NR III/__/2014
RADY GMINY GNIEZNO

z dnia 19 grudnia 2014 r.

w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego dla uczniów dojeżdżających do szkół podstawowych 
i gimnazjów: Pt. „Akcja - bilet”, realizowanego w ramach zadań własnych gminy Gniezno.

Na podstawie art. 18 ust. 2 p. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 
594) oraz art. 17 ust. 2 pkt. 4, art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. 
poz. 182) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustanawia się gminny program osłonowy dla uczniów, którzy udając się do szkoły muszą korzystać ze 
szczególnie niebezpiecznych dróg na terenie gminy Gniezno, w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Programem objęci będą uczniowie z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, dojeżdżający 
do szkół podstawowych i gimnazjów położonych na terenie Gminy Gniezno środkami komunikacji publicznej.

§ 3. Program będzie realizowany w latach 2015 – 2017 i na jego realizację przeznacza się kwotę 20 000,- zł 
rocznie, zapisaną w budżecie gminy począwszy od roku 2015.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gniezno.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2015 roku.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Łykowski
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Załącznik do Uchwały Nr III/__/2014

Rady Gminy Gniezno

z dnia 19 grudnia 2014 r.

GMINNY PROGRAM OSŁONOWY DLA UCZNIÓW DOJEŻDŻAJĄCYCH DO SZKÓŁ 
PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW POŁOZONYCH NA TERENIE GMINY GNIEZNO

1) Program zakłada objęciem pomocą w formie zakupu biletu komunikacji publicznej dzieci pochodzących 
z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, które udając się do szkoły muszą korzystać ze 
szczególnie niebezpiecznych ze względu na natężenie ruchu oraz brak chodników i poboczy dróg na terenie 
gminy Gniezno.

2) Pomoc będzie udzielana na wniosek rodziców ucznia, w postaci imiennego biletu komunikacji publicznej na 
okres roku szkolnego.

3) Z pomocy będą mogły skorzystać dzieci z rodzin w których dochód na osobę nie przekracza 200% kryterium 
dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. 
niepełnosprawność lub długotrwała choroba), na wniosek pracownika socjalnego Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Gnieźnie pomoc w formie biletu może zostać udzielona pomimo przekroczenia kryterium.”

4) Realizację programu powierza się Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej na zasadach określonych 
w ustawie o pomocy społecznej.

5) Należy przyjąć, że z programu skorzysta około 50 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, w związku 
z czym w budżecie gminy trzeba zabezpieczyć na ten cel kwotę 20 000 zł rocznie w latach 2015 – 2017.
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UZASADNIENIE

Ustawa o systemie oświaty nakłada na gminę obowiązek zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w

czasie przewozu lub zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej w przypadkach gdy droga

dziecka z domu do szkoły przekracza 3 km - w przypadku uczniów klas I-IV szkół podstawowych lub 4 km

- w przypadku uczniów klas V i VI szkół podstawowych oraz uczniów gimnazjów. Warunkiem ustawowym

bezpłatnego dowozu do szkoły jest tylko kryterium odległościowe. Rada Gminy Gniezno wyraża pogląd, że

w dzisiejszych czasach równie istotnym, a nawet ważniejszym jest bezpieczeństwo dzieci w drodze do i ze

szkoły. Większość dróg którymi uczniowie poruszają się zmierzając na zajęcia lub wracając do domu to

drogi wąskie pozbawione poboczy i chodników. Projektowane i budowane były na potrzeby lokalnych

społeczności jakie występowały w latach 70 ubiegłego wieku. Gwałtowny wzrost liczby pojazdów

towarzyszący dynamicznemu rozwojowi motoryzacji w naszym kraju, spowodował wzrost zagrożenia dla

korzystających z nich użytkowników. Publikowane statystyki obrazują zwiększającą się systematycznie

liczbę wypadków i kolizji mających miejsce w ruchu drogowym. W wielu z nich ofiarami są dzieci. Na

terenie Gminy Gniezno część uczniów do szkoły dociera pieszo lub rowerem ponieważ mieszkają zbyt

blisko szkoły i nie są uprawnieni do korzystania z bezpłatnego dowozu. Wielu z nich pochodzi z rodzin,

których nie stać na opłacenie biletów uprawniających do korzystania z komunikacji publicznej. Mając na

uwadze bezpieczeństwo najmłodszych mieszkańców, Rada Gminy Gniezno podjęła uchwałę o ustanowieniu

gminnego programu osłonowego „Akcja – bilet”.

Id: 295A316D-2DBD-473E-A976-25D026C38002. Projekt Strona 1




