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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA KROSNA 

z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie dowozu uczniów niepełnosprawnych, wobec których Gmina 
Miasto Krosno nie ma obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu i 
opieki w czasie przewozu do szkół ponadpodstawowych lub ośrodków. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.), art. 12 pkt 11 
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 920 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 4a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - 
Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.) 

uchwala się, co następuje: 
§ 1. W celu wsparcia uczniów niepełnosprawnych i ich rodzin 

zamieszkałych na terenie miasta Krosna, wobec których Gmina Miasto Krosno 
nie ma ustawowego obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu do 
najbliższej szkoły ponadpodstawowej lub ośrodka, wyraża się zgodę na 
pokrycie przez Gminę Miasto Krosno w okresie od 1 lutego do 24 czerwca 
2022 roku, kosztów transportu i opieki uczniów niepełnosprawnych, których 
kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 127 ustawy - Prawo 
oświatowe w czasie przewozu do najbliższej szkoły ponadpodstawowej lub 
ośrodka o którym mowa w art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 
oświatowe (Dz.U. z 2021 r., poz. 1082 z późn. zm.). 

§ 2. Podstawą pokrycia przez Gminę Miasto Krosno kosztów transportu 
i opieki w czasie przewozu ucznia niepełnosprawnego o którym mowa w § 1 
niniejszej uchwały oraz jego opiekuna jest posiadanie przez ucznia orzeczenia 
o niepełnosprawności oraz orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, 
wydanego przez zespół orzekający w publicznych poradniach psychologiczno-
pedagogicznych, w tym poradniach specjalistycznych. 

§ 3. Gmina Miasto Krosno pokrywa koszty, o których mowa w § 1 i 2 w ten 
sposób, że transport i opiekę zapewniają rodzice/opiekunowie dziecka, a zwrot 
kosztów nastąpi na zasadach określonych w umowie między Prezydentem 
Miasta Krosna, a rodzicami/opiekunami dziecka, zawartej zgodnie z art. 39a 
ust. 2 i 3 ustawy - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r., poz. 1082 z późn. zm.). 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: A1058FE1-CC5C-4FA0-A503-77176CBA4EB6. Projekt Strona 1

XLII/1237/22

28 stycznia



§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
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Uzasadnienie  

 

 
 

Zgodnie z art. 39 ust 4a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 

oświatowe (Dz.U. z 2021 r., poz. 1082 z późn. zm.) „Gmina może zorganizować 

dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej, których kształcenie i wychowanie 

odbywa się na podstawie art. 127, bezpłatny transport i opiekę w czasie 

przewozu do szkoły ponadpodstawowej oraz ośrodka, o którym mowa w art. 2 

pkt 7, również w przypadkach, w których nie ma takiego obowiązku.” 

 

Zasadnym wydaje się podjęcie przedmiotowej uchwały ze względu na 

pomoc rodzinom dzieci niepełnosprawnych znajdujących się w trudnej sytuacji 

życiowej oraz ułatwienie uczniom niepełnosprawnym, tym którym gmina nie 

ma obowiązku zapewnienia dowozu, dostępu do edukacji. 

 

Zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego oraz jego opiekuna 

do najbliższej szkoły ponadpodstawowej oraz ośrodka zostanie określony 

w umowie zawartej między Prezydentem Miasta Krosna, 

a rodzicami/opiekunami, którzy zapewniają dowóz i opiekę. 

 

Środki na finansowanie ww. zadania zostały zabezpieczone w budżecie 

Miasta Krosna na 2022 r.  
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