
REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
W KIELCACH

KOPIA
;' <!'...,

.:-' .,
f' ',";' ' •. ~J
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Pan Marcin Piszczek
Burmistrz Miasta Jędrzejowa

Szanowny Panie Burmistrzu, pismem z dnia 17.06.2019 roku, doręczonym na adres Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Kielcach w dacie 25.06.2019 roku, zwrócił się Pan o udzielenie odpowiedzi
w sprawie możliwości finansowania przez organ prowadzący dowozu uczniów do szkół niebędących
szkołami obwodowymi oraz dowozu uczniów zamieszkałych w innej gminie.

Z informacji zawartej w Pana piśmie wynika, że Sołtys zawnioskował o zorganizowanie bezpłatnie dowozu
uczniów z 6 wsi do Szkoły Podstawowej nr 3 w Jędrzejowie. Dla 3 wsi szkołą obwodową jest Szkoła
Podstawowa w Prząsławiu, zaś 3 wsie znajdują się na terenie gminy Nagłowice.

Odpowiadając na to pytanie, wskazać należy na następujące okoliczności.
Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst

jedno Dz. U. z 2019 r. poz. 506), zadaniem własnym gminy jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb
wspólnoty w zakresie edukacji publicznej. Szczegółowe zadania w tym zakresie wynikają przede
wszystkim z ustawy z dnia 27 pażdziernika 2017 r. Prawo oświatowe (tekst jedno Dz. U. z 2019 r.
poz. 1148). Jednym z nich jest ustalenie sieci publicznych szkół w taki sposób, aby wszystkie dzieci
zamieszkałe na terenie gminy miały możliwość spełniania obowiązku szkolnego, a droga dziecka z domu
do najbliższej szkoły nie przekraczała 3 km - w przypadku uczniów klas l-IV, i 4 km - w przypadku
uczniów klas V i VIII szkół podstawowych, co wynika z art. 39 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe.
Obowiązek zapewnienia bezpłatnego transportu dziecka do szkoły ma charakter publiczny i jest
realizowany wyłącznie w przypadkach określonych przepisami prawa. Zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy
Prawo oświatowe - jeżeli droga dziecka z domu do szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka:
1) przekracza odległości wymienione w ust. 2, obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego
transportu i opieki w czasie przewozu dziecka albo zwrot kosztów przejazdu dziecka środkami
komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice, a do ukończenia przez dziecko 7 lat - także
zwrot kosztów przejazdu opiekuna dziecka środkami komunikacji publicznej;
2) nie przekracza odległości wymienionych w ust. 2, gmina może zorganizować bezpłatny transport,
zapewniając opiekę w czasie przewozu.

Powyższy przepis nie przewiduje możliwości zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie
przewozu dziecka do szkoły położonej poza obszarem administracyjnym gminy i poza obszarem obwodu.
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Zgodnie z art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedno Dz. U.
z 2019 r. poz. 869), jednostki sektora finansów publicznych dokonują wydatków zgodnie z przepisami
dotyczącymi poszczególnych rodzajów wydatków.

Jednocześnie pragnę podkreślić, że jest to jedynie stanowisko Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Kielcach, która nie posiada uprawnień do dokonywania powszechnie obowiązującej wykładni
przepisów prawa.
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