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UCHWAŁA NR XXIV/169/2012
RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE
z dnia 26 września 2012 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad odpłatności za dojazdy uczniów gimnazjum i szkół podstawowych
prowadzonych przez Gminę Wołczyn
Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 30 ust. 2 punkt 3 i art. 40 ust. 2 punkt 2-4 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami 1) oraz art. 14a ust. 3,
art. 14a ust. 4, art. 17 ust. 3 i art. 17 ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (j.t. Dz. U.
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami2), Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr XXXVII/298/2005 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 29 czerwca 2005 roku w sprawie
zasad odpłatności za dojazdy uczniów gimnazjum i szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Wołczyn,
opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 60, poz. 1735 z dnia 16 września 2005 r.,
wprowadza się następujące zmiany:
1) paragraf 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Zapewnia się bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu lub zwrot kosztów przejazdu środkami
komunikacji publicznej dziecka realizującego obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego i zamieszkałego na terenie gminy oraz jego opiekuna, gdy dowożenie zapewniają rodzice albo prawni opiekunowie dziecka, jeżeli droga dziecka realizującego taki obowiązek z domu do najbliższego przedszkola
lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej mających siedzibę na terenie gminy Wołczyn przekracza 3 kilometry.”;

1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 53, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, oz. 1568, z 2004 r. Nr 102,
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17,
poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 38, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111,
Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230,
Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281,
z 2012 r. poz. 567.
2)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 109, poz. 1161, Nr 69, poz. 624,
Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 69, poz. 624, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781,
Nr 17, poz. 141, Nr 131, poz. 1091, Nr 122, poz. 1020, Nr 167, poz. 1400, Nr 94, poz. 788, Nr 249, poz. 2104; z 2006 r.
Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 120, poz. 818,
Nr 115, poz. 791, Nr 181, poz. 1292, Nr 181, poz. 1292, Nr 180, poz. 1280, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917,
Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 56, poz. 458, Nr 157,
poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 148, poz. 991, Nr 127, poz. 85, z 2011 r.
Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206, Nr 139, poz. 814, z 2012 r. Nr 941, Nr 979.
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2) paragraf 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Niepełnosprawnym dzieciom realizującym obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego i zamieszkałym na terenie gminy, w tym wymienionym w art. 14 ust. 1a i art. 14a ust. 4 ustawy o systemie oświaty, oraz niepełnosprawnym uczniom zamieszkałym na terenie gminy, wymienionym w art. 17 ust. 3a tej
ustawy, zapewnia się bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej,
gimnazjum lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki dzieciom i młodzieży wymienionym w art. 16 ust. 7 ustawy, albo zwrot kosztów przejazdu wychowanka oddziału przedszkolnego, ucznia i ich opiekunów, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice lub prawni opiekunowie.”;
3) paragraf 2 punkt 1 otrzymuje brzmienie:
"1) Uczniom szkół mających siedzibę na terenie Gminy Wołczyn, zamieszkałym we właściwych obwodach szkolnych i nie spełniającym kryteriów wymienionych w § 1 ust. 2, albo zamieszkałym poza
właściwym obwodem szkolnym, umożliwia się przejazd do szkoły i/lub z powrotem w przypadku gdy
w środkach transportu organizowanego przez gminę na danej trasie będą wolne miejsca, po wniesieniu
opłaty w wysokości ustalonej w § 3 ust. 1.";
4) paragraf 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Opłata za korzystanie z przejazdów przez uczniów szkół wymienionych w § 2 ust. 1 za każdy miesiąc
kalendarzowy wynosi:
1) dla ucznia zamieszkałego we właściwym obwodzie szkolnym i niespełniającego kryteriów wymienionych w § 1 ust. 2 - 2 zł;
2) dla ucznia zamieszkałego w obwodzie innej szkoły - równowartość szkolnego biletu miesięcznego na
przejazdy środkiem komunikacji publicznej do szkoły i z powrotem, zakupionego przez gminę dla
ucznia uprawnionego do bezpłatnych przejazdów na trasie o takiej samej długości.”;
5) paragraf 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Opłata za korzystanie z przejazdów przez wychowanków oddziałów przedszkolnych lub wychowanków Przedszkola Publicznego w Wołczynie, innych niż wymienieni w § 1 ust. 1 i zamieszkałych w odległości mniejszej niż 3 kilometry od najbliższego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej mających siedzibę na terenie Gminy Wołczyn, wynosi 3 zł za każdy miesiąc kalendarzowy.”;
6) paragraf 4 ust. 1, 2 i 3 otrzymuje brzmienie:
„1. Opłaty wymienione w § 3 rodzice lub prawni opiekunowie uczniów wnoszą w ciągu 14 dni od rozpoczęcia każdego miesiąca w jednostce oświatowej, do której uczeń lub wychowanek uczęszcza, a w przypadku szkół prowadzonych przez podmioty inne niż Wołczyn bezpośrednio w gminie.
2. W przypadku rozpoczęcia przejazdów ucznia/wychowanka w trakcie miesiąca opłaty wnosi się w ciągu 7 dni.
3. Opłata jest dochodem gminy.".
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wołczyna.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie
po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia, z mocą od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia.
Przewodniczący Rady
Waldemar Antkowiak

