Projekt
z dnia 21 października 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR XVI/__/2019
RADY GMINY GNIEZNO
z dnia 28 października 2019 r.
w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego dla dzieci dojeżdżających do przedszkoli oraz uczniów
dojeżdżających do szkół podstawowych: Pt. „Akcja - bilet”, realizowanego w ramach zadań własnych gminy
Gniezno.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r.
poz. 506.) i art. 17 ust. 2 pkt 4, art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U.
z 2019r. poz. 1507) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustanawia się gminny program osłonowy dla dzieci i uczniów, które udając się do przedszkola lub szkoły
muszą korzystać ze szczególnie niebezpiecznych dróg na terenie gminy Gniezno, w brzmieniu jak w załączniku do
niniejszej uchwały.
§ 2. Programem objęci będą uczniowie oraz dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej,
dojeżdżające do szkół podstawowych i przedszkoli położonych na terenie Gminy Gniezno środkami komunikacji
publicznej lub autobusami realizującymi dowóz uczniów do szkół.
§ 3. Program obejmuje lata 2019 –2021 i na jego realizację przeznacza się kwotę 20 000 zł rocznie, zapisaną
w budżecie gminy począwszy od roku 2019.
§ 4. Traci moc Uchwała Nr XLVII/317/2018 Rady Gminy Gniezno z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie
przyjęcia gminnego programu osłonowego dla uczniów dojeżdżających do szkół podstawowych: Pt. „Akcja bilet”, realizowanego w ramach zadań własnych gminy Gniezno.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gniezno.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Nawrocki

Id: 0BF57EE6-3925-4D7B-9C76-FBF41A5484E0. Projekt

Strona 1

Załącznik do uchwały Nr XVI/__/2019
Rady Gminy Gniezno
z dnia 28 października 2019 r.
GMINNY PROGRAM OSŁONOWY DLA DZIECI DOJEŻDŻAJĄCYCH DO PRZEDSZKOLI
I UCZNIÓW DOJEŻDŻAJĄCYCH DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH POŁOŻONYCH NA TERENIE
GMINY GNIEZNO
1) Program zakłada objęcie pomocą w formie:
a) zakupu biletu komunikacji publicznej,
b) umożliwienia przejazdów autobusem realizującym na terenie Gminy Gniezno dowozy uczniów do szkół,
dzieci pochodzących z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, które udając się do szkoły lub
przedszkola muszą korzystać ze szczególnie niebezpiecznych ze względu na natężenie ruchu oraz brak chodników
i poboczy, dróg na terenie gminy Gniezno, a których droga z domu do szkoły nie przekracza odległości
określonych w art. 32 ust. 3 i art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2019r.
poz. 1148).
2) Pomoc będzie udzielana na wniosek rodziców ucznia/dziecka.
3) Z pomocy będą mogły skorzystać dzieci z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza 250% 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) Program będzie realizowany przez jednostkę organizacyjną gminy tj. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, na
zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej.
5) Należy przyjąć, że z programu skorzysta około 75 uczniów szkół podstawowych i wychowanków przedszkoli,
w związku z czym w budżecie gminy trzeba zabezpieczyć na ten cel kwotę 20 000 zł rocznie w latach 20192021.
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UZASADNIENIE
Ustawa Prawo oświatowe nakłada na gminę obowiązek zapewnienia 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 lub 4 km - w przypadku
uczniów klas V-VIII szkół podstawowych. Dzieci w wieku od 3 do 7 lat mają prawo do korzystania z
wychowania przedszkolnego i powinny mieć zapewnione warunki do realizacji tego prawa przez gminę, na
obszarze której mieszkają. Miejsca, w których dzieci 6-letnie spełniają obowiązek rocznego przygotowania
przedszkolnego oraz dzieci 5-letnie realizują prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego, nie
powinno być oddalone od ich domu więcej niż 3 km. Jeżeli droga do tych miejsc przekracza 3 km,
obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dziecka albo zwrot
kosztów przejazdu dziecka i opiekuna środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie zapewniają
rodzice. W stosunku do dzieci 3- i 4-letnich gmina nie ma takiego obowiązku. Może jednak także tym
dzieciom zorganizować bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu do przedszkola, oddziału
przedszkolnego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego. Rada Gminy Gniezno
wyraża pogląd, że istotnym, a nawet ważniejszym niż kryterium odległościowe jest kryterium
bezpieczeństwa 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. Gwałtowny wzrost
liczby pojazdów, towarzyszący dynamicznemu rozwojowi motoryzacji w naszym kraju, spowodował wzrost
zagrożenia dla korzystających z tych dróg użytkowników. Publikowane statystyki obrazują zwiększającą się
liczbę wypadków i kolizji mających miejsce w ruchu drogowym. W wielu z nich ofiarami są dzieci. Na
terenie Gminy Gniezno spora liczba uczniów mieszkających w odległości mniejszej niż to określono w art.
39 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe, dociera do szkół podstawowych pieszo, rowerem lub dowożeni są przez
rodziców własnym samochodem. Wielu z nich pochodzi z rodzin, których nie stać na opłacenie biletów
uprawniających do korzystania z komunikacji publicznej, ani też na dowóz przez rodziców samochodem.
Mając na uwadze powyższe uznano za celowe, aby niniejszą uchwałą określić gminny program
osłonowy dla dzieci i uczniów pochodzących z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, w
których dochód na osobę nie przekracza 250% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy
społecznej, których odległość z domu do szkoły lub przedszkola nie przekracza 3 km w przypadku
przedszkolaków oraz uczniów klas I-IV i 4 km - w przypadku uczniów klas V-VIII.
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