UCHWAŁA NR XLII.428.2013
RADY GMINY SZEMUD
z dnia 30 sierpnia 2013 r.
w sprawie dofinansowania dowozów szkolnych z budżetu gminy Szemud dzieciom / uczniom nie
spełniającym kryteriów odległości o których mowa w art.14a ust.2 i art.17 ust. 2 ustawy z dnia 7 września
1991r. o systemie oświaty
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U.
z 2013 poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 14 a ust. 4a oraz art. 17 ust. 3 pkt.2 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty ((Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17,
poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r.
Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz.
791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216,
poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr
219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106,
poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i 979 oraz
z 2013 r. poz. 87 ) w zw. z art. 1 pkt.5 b oraz art.1 pkt.9 a oraz art. 18 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie
ustawy o systemie oświaty i niektórych ustaw ( Dz. U. z 2013 r. Nr 827) oraz art.7 ustawy z dnia 20 lipca 2000
roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn. Dz.U z 2011r.Nr 197
poz.1172 z późn.zm).
RADA GMINY SZEMUD UCHWALA, CO NASTĘPUJE:
§ 1. Mając na uwadze bezpieczną drogę dziecka/ucznia z domu do przedszkola, placówki realizującej
wychowanie przedszkolne, szkoły, Gmina Szemud zapewnia na zasadach określonych w§ 2 niniejszej uchwały
bezpłatny transport w formie zwrotu kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej oraz opiekę w czasie
przewozu, na trasie pomiędzy przystankiem autobusowym położonym najbliżej miejsca zamieszkania
dziecka/ucznia a przystankiem autobusowym znajdującym się najbliżej szkoły, w obwodzie której, dziecko/uczeń
zamieszkuje, jeżeli droga dziecka/ucznia z domu do szkoły, w której obwodzie uczeń mieszka, nie przekracza 3 lub
4 kilometrów o których mowa w ustawie o systemie oświaty.
§ 2. Prawo wynikające z postanowień niniejszej uchwały realizowane jest na wniosek rodzica dziecka/ucznia
i obejmuje:
1) Dzieci/Uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Częstkowie. Prawem objęte są dzieci/uczniowie
z miejscowości administracyjnie przynależnej do sołectwa: Częstkowo, których droga z domu do szkoły
przekracza 1 km w tym odbywa się drogą powiatową lub wojewódzką, nie posiadającą chodnika.
2) Dzieci/Uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Jeleńskiej Hucie, których droga z domu do szkoły
przekracza 1 km w tym odbywa się drogą powiatową lub wojewódzką, nie posiadającą chodnika. Prawem
objęte są dzieci/uczniowie z miejscowości administracyjnie przynależnych do sołectw: Jeleńska Huta,
Szemudzka Huta i Kowalewo.
3) Dzieci/Uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Łebieńskiej Hucie, których droga z domu do
szkoły przekracza 1 km w tym odbywa się drogą powiatową lub wojewódzką, nie posiadającą chodnika.
Prawem objęte są dzieci/uczniowie z miejscowości administracyjnie przynależnych do sołectw: Łebieńska Huta
i Będargowo.
4) Dzieci/Uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Łebnie, których droga z domu do szkoły
przekracza 1 km w tym odbywa się drogą powiatową bądź wojewódzką, nie posiadającą chodnika. Prawem
objęte są dzieci/uczniowie z miejscowości administracyjnie przynależnych do sołectw: Łebno i Zęblewo.
5) Dzieci/Uczniów uczęszczających do Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kielnie:
a) zamieszkujących w miejscowościach administracyjnie przynależnych do sołectw : Kieleńska Huta, Rębiska,
Leśno, Warzno bez względu na odległość pomiędzy miejscem zamieszkania a szkołą;
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b) zamieszkujących w miejscowościach administracyjnie przynależnych do sołectwa Kielno, których droga
z domu do szkoły przekracza 1 km w tym odbywa się drogą powiatową bądź wojewódzką, nie posiadającą
chodnika .
6) Dzieci/Uczniów uczęszczających do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Szemudzie
a) zamieszkujących w miejscowościach administracyjnie przynależnych do sołectw Kamień, Głazica,
Grabowiec, Donimierz, Przetoczyno bez względu na odległość pomiędzy miejscem zamieszkania a szkołą.
b) zamieszkujących w miejscowości Szemud, których droga z domu do szkoły przekracza 1 km w tym odbywa
się drogą powiatową bądź wojewódzką, nie posiadającą chodnika .
7) Uczniów uczęszczających do Gimnazjum w Szemudzie
a) zamieszkujących w miejscowościach administracyjnie przynależnych do sołectw Kamień, Głazica,
Grabowiec, Donimierz, Przetoczyno bez względu na odległość pomiędzy miejscem zamieszkania a szkołą.
b) zamieszkujących w miejscowości Szemud, których droga z domu do szkoły przekracza 1 km w tym odbywa
się drogą powiatową bądź wojewódzką, nie posiadającą chodnika.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szemud.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 października 2013 roku.

Przewodniczący Rady Gminy
mgr Grzegorz Lasowski
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