Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY SŁAWNO
z dnia .................... 2016 r.
w sprawie zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu uczniów spoza terenu gminy do
szkół podstawowych i gimnazjów położonych na terenie Gminy Sławno
Na podstawie art. 6 ust 1, art. 7 ust. 1 pkt 8 oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 446, 1579) Rada Gminy Sławno uchwala, co następuje:
§ 1. Zapewnia się prawo do bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do szkół podstawowych
i gimnazjów na terenie Gminy Sławno uczniom zamieszkałym na terenie powiatu sławieńskiego, przy czym
w każdym przypadku miejscem odbioru uczniów jest miejsce ustalone przez Gminę Sławno.
§ 2. Realizacja prawa do bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu, o którym mowa w §1 następuje
w ramach dowozów organizowanych przez Gminę Sławno.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sławno.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Zachodniopomorskiego.
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Uzasadnienie
Rodzicom uczniów, mocą art. 32 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej przysługuje prawo wyboru szkoły, do
której ma uczęszczać ich dziecko. W związku z tym zagwarantowana została równość podmiotów wobec
prawa, dlatego do obowiązku gminy należy zapewnienie bezpłatnego dowóz dzieci do szkół, w sytuacji gdy
zamieszują one poza obwodem danej szkoły, albo nawet poza terytorium Gminy Sławno.
Dzieci uczęszcające do szkół na terenie Gminy Sławno, zamieszkujący poza jej terytorium zwiększają liczbę
uczniów w gminnych placówkach oraz przyczyniają się do poprawy efektywności zatrudnienia nauczycieli oraz
wykorzystania posiadanej bazy dydaktycznej, a także zwiękaszają subwencję oświatową.
Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 września 2016 roku - sygnatura akt II
GSK 3305/15 - gmina ma prawo finansować dowóz uczniów mieszkajacych w gminach sąsiednich, a
uczęszczających do podstawówek czy gimnazjów położonych na jej terenie.
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