
UCHWAŁA NR .................... 
RADY MIEJSKIEJ W MIELCU 

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

w sprawie określenia zasad związanych z zapewnieniem bezpłatnego transportu i opieki w czasie 
przewozu uczniów niepełnosprawnych uczęszczających do Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno - 

Wychowawczych w Mielcu  i Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Mielcu zamieszkałych na 
terenie Gminy Miejskiej w Mielcu, wobec których gmina nie ma ustawowego obowiązku bezpłatnego 

dowożenia 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 6a i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 39 ust. 4a i art. 39a ustawy Prawo 
oświatowe (t.j. z 2020 r. poz. 910) 

Rada Miejska w Mielcu 
uchwala, co następuje: 

§ 1.  

W celu zaspokojenia społecznych potrzeb mieszkańców Gminy Miejskiej Mielec poprzez wsparcie 
uczniów niepełnosprawnych i ich rodzin oraz realizacji poszczególnych etapów edukacyjnych uczniów 
niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Mielec, których kształcenie i wychowanie 
odbywa się na podstawie art. 127 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, a wobec których 
gmina nie ma ustawowego obowiązku bezpłatnego dowożenia i opieki, zapewnia się prawo do bezpłatnego 
transportu i opieki w czasie przewozu do Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczych 
w Mielcu przy ul. Królowej Jadwigi 1 (PZPSW) oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Mielcu przy 
ul. Tańskiego 3 (ZSO nr 1). 

§ 2.  

Uczniom niepełnosprawnym, o których mowa w § 1,  zapewnia się: 

1) bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu w ramach dowozów zbiorowych uczniów 
niepełnosprawnych, wobec których ciąży na gminie ustawowy obowiązek bezpłatnego dowożenia 
i opieki w czasie przewozu albo 

2) zwrot kosztów przejazdów ucznia niepełnosprawnego i jego opiekuna, na podstawie umowy pomiędzy 
Prezydentem Miasta Mielca, a rodzicami lub opiekunami prawnymi, zawartej na zasadach 
obowiązujących w stosunku do uczniów niepełnosprawnych,  co do których gmina ma ustawowy 
obowiązek zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki, wg aktualnie obowiązujących przepisów. 

§ 3.  

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Mielca. 

§ 4.  

Nadzór nad wykonaniem uchwały zleca się Komisji Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Mielcu. 

§ 5.  

Traci moc uchwała nr L/511/2018 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 6 września 2018 roku w sprawie 
określenia zasad związanych z zapewnieniem bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu uczniów 
niepełnosprawnych uczęszczających do Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczych 
w Mielcu  i Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Mielcu zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej 
w Mielcu, wobec których gmina nie ma ustawowego obowiązku bezpłatnego dowożenia. 
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§ 6.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2020 r. 

   

  
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Mielcu 

 
 

Bogdan Bieniek 
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