
UCHWAŁA NR XI/81/2019
RADY GMINY LUBSZA

z dnia 8 sierpnia 2019 r.

w sprawie określenia zasad związanych z zapewnieniem bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu 
uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Lubsza, uczęszczających do szkół i placówek, 

wobec których gmina nie ma ustawowego obowiązku bezpłatnego dowożenia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2019 r.  
poz. 506) oraz art. 39 ust. 4a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1148 z późn. zm.), Rada Gminy Lubsza uchwala co następuje:

§ 1. 1. W celu zaspokojenia potrzeb mieszkańców Gminy Lubsza poprzez wsparcie uczniów 
niepełnosprawnych i ich rodzin, celem realizacji poszczególnych etapów edukacyjnych dziecka 
niepełnosprawnego, uczniom niepełnosprawnym, zamieszkałym na terenie Gminy Lubsza, których kształcenie 
i wychowanie odbywa  się na  podstawie art. 127 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz. U. 
z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.), a wobec których Gmina Lubsza nie ma ustawowego obowiązku bezpłatnego 
dowożenia, wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zapewnia się, z zastrzeżeniem ustępów 
3 oraz 4, prawo do bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do szkoły  ponadpodstawowej  oraz ośrodka, 
o którym mowa w art. 2 pkt. 7 w ustawie.

2. Uczniom niepełnosprawnym, zamieszkałym na terenie Gminy Lubsza, o których mowa w ustępie 1, Gmina 
Lubsza zapewnia bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu, w ramach dowozów zbiorowych uczniów 
niepełnosprawnych do szkół i ośrodka, wobec których na gminie ciąży ustawowy obowiązek bezpłatnego 
dowożenia.

3. Bezpłatny transport uczniów niepełnosprawnych do szkół ponadpodstawowych i ośrodka, do których Gmina 
nie organizuje transportu zbiorowego, o którym mowa w ust. 2, zapewniony jest poprzez zwrot kosztów przejazdu 
ucznia niepełnosprawnego i jego opiekuna do szkoły lub ośrodka i powrót na łącznej długości trasy do 50 km, na 
podstawie umowy zawartej pomiędzy wójtem a rodzicami/opiekunami. Umowa może być zawarta o zwrot kosztów 
przejazdu ucznia niepełnosprawnego lub o dofinansowanie kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego.

4. Podstawą zapewnienia bezpłatnego transportu ucznia niepełnosprawnego, o którym mowa w ust. 1 oraz 
opieki nad nim podczas przewozu, jak również podstawą zwrotu kosztów transportu lub dofinansowania kosztów 
transportu ucznia niepełnosprawnego i jego opiekuna, na podstawie umowy, o której mowa w ust. 3, jest 
skierowanie Starosty właściwego na miejsce zamieszkania ucznia, posiadającego orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego, wydane przez zespół orzekający w publicznych poradniach psychologiczno - 
pedagogicznych, w tym poradniach specjalistycznych, do szkoły lub placówki zapewniających odpowiednią formę 
kształcenia, uwzględniając rodzaj niepełnosprawności.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubsza.

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