
UCHWAŁA NR XLV/257/22 
RADY MIEJSKIEJ W MIEJSKIEJ GÓRCE 

z dnia 17 sierpnia 2022 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Burmistrza Miejskiej Górki zobowiązania finansowego 
powyżej kwoty określonej w budżecie gminy związanego z realizacją zadania pn. „Dowozy szkolne 

w roku szkolnym 2022/2023” 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 10 i art. 58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) Rada Miejska w Miejskiej Górce uchwala, co następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na zaciągnięcie zobowiązania finansowego powyżej kwoty określonej  
w budżecie gminy na realizację zadania „Dowozy szkolne w gminie Miejska Górka w roku szkolnym 
2022/2023 w ramach komunikacji regularnej (zakup biletów miesięcznych)” do wysokości 316.000,00 zł., przy 
czym całkowita szacunkowa wartość zadania w roku szkolnym 2022/2023 będzie wynosić 526.000,00 zł., 
gdzie: 

a) kwota 210.000,00 zł. została przeznaczona na ten cel w budżecie roku 2022, 

b) kwota 316.000,00 zł. zostanie przeznaczona w budżecie roku 2023. 

§ 2. Wyraża się zgodę na zaciągnięcie zobowiązania finansowego powyżej kwoty określonej 
w budżecie gminy na realizację zadania „Dowozy szkolne dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do szkół 
i przedszkoli w roku szkolnym 2022/2023” do wysokości 112.000,00 zł., przy czym całkowita szacunkowa 
wartość zadania w roku szkolnym 2022/2023 będzie wynosić 182.000,00 zł., gdzie: 

a) kwota 70.000,00 zł. została przeznaczona na ten cel w budżecie roku 2022, 

b) kwota 112.000,00 zł. zostanie przeznaczona w budżecie roku 2023. 

§ 3. Zobowiązania o których mowa w § 1 i § 2 zostaną pokryte ze środków własnych. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miejskiej Górki. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Zdzisław Goliński 
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Uzasadnienie 

Ustawa dnia 14 grudnia 2016 roku - Prawo oświatowe określa, obowiązki gmin 
w zakresie przewozu dzieci i młodzieży do szkół i przedszkoli. Realizacja ustawowych obowiązków gminy 
w zakresie przewozów może odbywać się w dwojaki sposób: 

1) poprzez zorganizowanie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci, młodzieży i uczniów 
we własnym zakresie tj. przez gminę, 

2) albo poprzez zwrot rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców. 

W celu zorganizowania dowozu dzieci i młodzieży do szkół i przedszkoli w formie bezpłatnego przewozu 
gmina corocznie ogłasza przetarg na realizację usługi przewozu w danym roku szkolnym. Rok szkolny 
obejmuje dwa lata budżetowe - obecnie rok 2022 i rok 2023. Dla podpisania umów z wykonawcami usługi 
przewozu wyłonionymi w drodze przetargu wymagane jest zabezpieczenie środków w budżecie roku 2022 jak  
i w budżecie roku 2023. Zabezpieczenie środków finansowych w budżecie roku 2023 odbywa się poprzez 
podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego przez Burmistrza 
Miejskiej Górki. 

Wobec powyższego zasadne jest podjęcie stosownej uchwały. 
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