Uzasadnienie do uchwały
1. Podstawa Prawna
Opracowanie projektu uchwały Rady Gminy Kobylnica w sprawie w sprawie uchylenia uchwały
Nr LXI/492/2018 Rady Gminy Kobylnica z dnia 11 października 2018 roku nastąpiło na
podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.
Dz.U. 2021 r. poz. 1372 z późn.zm.)
2. Uzasadnienie
11 października 2018 roku Rada Gminy Kobylnica w oparciu o art. 32 ust.7, 39 ust. 3 pkt 2
ustawy Prawo Oświatowe podjęła uchwałę w sprawie określenia zasad związanych z
zapewnieniem bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci i uczniów
zamieszkałych na terenie Gminy Kobylnica do szkół i oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych prowadzonych przez Gminę Kobylnica. Uchwała dotyczy uczniów wobec
których Gmina Kobylnica nie ma obowiązku dowozu.
W okolicznościach wskazanych w art. 32 ust. 5, art. 39 ust. 2 w zw. z ust. 3 pkt 1 ustawy z
14.12.2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) gmina ma obowiązek zapewnić
dowóz uprawnionym uczniom. Jednocześnie przepisy ustawy rozciągają możliwość
zapewnienia dowozu dla tych uczniów wobec których gmina nie ma takiego obowiązku.
Stanowi o tym zapis art. 39 ust. 3 pkt 2 oraz art. 32 ust. 7 ustawy.
Zgodnie z aktualnym orzecznictwem ustalając fakultatywną podstawę zapewnienia dowozu,
ustawodawca nie wskazał rady gminy jako organu ustalającego zasady i możliwość
zapewnienia dowozu. Gmina jest uprawniona na podstawie art. 32 ust. 7 ustawy do
zorganizowania w sensie faktycznym (jako zadanie własne fakultatywne) bezpłatnego
transportu i opieki dzieciom w czasie przewozu do przedszkola, oddziału przedszkolnego w
szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego. Nie istnieje natomiast
podstawa do podejmowania w tym zakresie uchwały, która stanowiłaby akt prawa
miejscowego (WSA w Rzeszowie w wyroku z 11.06.2019 r., II SA/Rz 390/19).
Zasady organizowania takiego dowozu powinny zostać uregulowane w zarządzeniu Wójta
wobec powyższego podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr LXI/492/2018 Rady
Gminy Kobylnica z dnia 11 października 2018 roku uznaje się za zasadne.
3. Skutek finansowy
Brak skutków finansowych podejmowanej uchwały

