
UCHWAŁA NR LX/332/22 
RADY GMINY W BĘDZINIE 

z dnia 12 lipca 2022 r. 

w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie na rok obrachunkowy 2023 
w celu realizacji zamówienia publicznego. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. e ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.  Dz. U. 
z 2022 r. poz. 559, 583, 1005 i 1079), Rada Gminy w Będzinie uchwala, co następuje: 

§ 1. Gmina Będzino zobowiązuje się do zabezpieczenia środków finansowych w budżecie na rok 
obrachunkowy 2023 w celu realizacji zadania publicznego na świadczenie usług przewozowych polegających 
na przywozie i odwozie uczniów do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Będzino w roku szkolnym 
2022/2023. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Będzino. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
w Będzinie 

 
 

Andrzej Nożykowski 
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Uzasadnienie 

Dowóz dzieci zamieszkałych na terenie gminy do szkół podstawowych organizuje się na podstawie  
art. 39 ust. 3 Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 oraz z 2022 r. poz. 655, 1079 i 1116). W tym 
przypadku obowiązuje zasada spełniania obowiązku szkolnego w obwodzie konkretnej szkoły. Zgodnie 
z art. 39 ust. 3 pkt 1 cytowanej ustawy ustawodawca nakłada na gminę obowiązek zapewnienia bezpłatnego 
transportu lub zwrot kosztów przejazdu  środkami komunikacji publicznej, jeżeli droga  dziecka z domu do 
szkoły,  w której obwodzie dziecko mieszka, przekracza odległości wymienione w art. 39 ust. 2. Zgodnie 
z art. 39 ust. 2 ustawy, droga dziecka z domu do szkoły nie może przekraczać 3 km w przypadku uczniów klas 
I-IV szkół podstawowych oraz 4 km w przypadku uczniów klas V i VIII szkół podstawowych. Ustawa 
o finansach publicznych wymaga, aby zamawiający z sektora finansów publicznych zaciągał zobowiązania 
w zakresie przewidzianym w swoim planie budżetowym. 
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