Lublin, dnia 28 sierpnia 2017 r.

Jakub Kulesza
Poseł na Sejm RP

Sz. P. Tomasz Suryś
W ójt Gminy Milejów

Szanowny Panie Wójcie,
ponownie zwracam się do Pana Wójta w sprawie dowozu do szkoły uczniów Zespołu Szkół
nr 2 w Jaszczowie. Wpłynęło do mnie kolejne pismo z prośbą o podjęcie dalszej interwencji
w przedmiotowej sprawie.
Art. 17 Ustawy o Systemie Oświaty określa, że „Sieć publicznych szkół powinna być zorganizowana
w sposób umożliwiający wszystkim dzieciom spełnianie obowiązku szkolnego, z uwzględnieniem ust. 2.
2. Droga dziecka z domu do szkoły nie może przekraczać:
1 ) 3 k m - w przypadku uczniów klas H V szkół podstawowych;
2 ) 4 k m - w przypadku uczniów klas V i VI szkół podstawowych oraz uczniów gimnazjów.
3. 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".
Z powyższych przepisów wynika, że dowóz dzieci do i ze szkoły jest zadaniem własnym gminy.
W związku z tym Gmina powinna zatrudnić pracownika na stanowisku Opiekun dzieci i młodzieży
(w czasie przewozu do i ze szkoły) - na podstawie wykazu stanowisk pracowniczych w rozporządzeniu
Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r.
Z odpowiedzi jaką otrzymałem od Pana Wójta z dn. 23 maja 2016 r. wynika, że nauczyciel biblioteki nie
został zatrudniony przez gminę na wyżej wskazane stanowisko (na podstawie Ustawy z dnia
21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych) a wykonuje te zadania w ramach obowiązków
nauczyciela. W zakresie obowiązków nauczyciela sprawującego opiekę podczas dowozów nie widnieje
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jasno określony obowiązek sprawowania opieki nad dziećmi w czasie przewozu do i ze szkoły. Kopię
dokumentu załączam do niniejszego pisma.
Biorąc pod uwagę powyższe, działając na podstawie art. 20 pkt 1 Ustawy o wykonywaniu mandatu
posła i senatora, proszę o ponowne odniesienie się do sprawy.
Proszę o informacje w jaki sposób gmina realizuje obowiązek dowozów uczniów Zespołu Szkół
nr 2 w Jaszczowie a co za tym idzie - czy i jakie stanowiska zostały utworzone w związku
z realizowanym zadaniem?

Z wyrazami szacunku

Jakub Kulesza Poseł na Sejm RP. Biuro Poselskie: ul. 3 Maja 18 lok. 4 A 20-078 Lublin,
tel. +48 536 163 626, e-mail: biuro@kulesza.pl

