
ZARZĄDZENIE Nr 444/2019
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA

z dnia 28.02.2019 r.
w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu 

uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zorganizowania niepełnosprawnym dzieciom 
trzyletnim i czteroletnim bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do 
przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub innej formy 
wychowania przedszkolnego. 

          Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 994, poz.1000, poz. 1349, poz. 1432, poz. 2500), zarządza się co następuje: 

§ 1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt 
uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zorganizowania niepełnosprawnym dzieciom 
trzyletnim i czteroletnim bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do przedszkola, 
oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania 
przedszkolnego. 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



druk nr projekt Prezydenta Miasta Krakowa

UCHWAŁA NR

RADY MIASTA KRAKOWA

z dnia 

w sprawie zorganizowania niepełnosprawnym dzieciom trzyletnim i czteroletnim 
bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do przedszkola, oddziału przedszkolnego 
w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432, poz. 2500) w zw. z art. 
32 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996, poz. 
1000, 
poz. 1290, poz. 1669, poz. 2245) uchwala się, co następuje:

§ 1. Od 1 września 2019 roku Gmina Miejska Kraków organizuje niepełnosprawnym 
dzieciom trzyletnim i czteroletnim bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu do 
najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub innej formy 
wychowania przedszkolnego albo zwrot kosztów przejazdu dziecka i opiekuna na zasadach 
określonych w umowie zawartej między Gminą Miejską Kraków a rodzicami, jeżeli 
dowożenie zapewniają rodzice. 

         § 2. Środki na realizację uchwały zostały zaplanowane w planie finansowym Urzędu 
Miasta Krakowa na 2019 r. w zadaniu MCOO/APO „MCOO – Działalność podstawowa”, 
dział 801, rozdział 80113, § 4300, kategoria GWSMK.

§  3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Małopolskiego.



UZASADNIENIE

Gmina Miejska Kraków realizując obowiązek wynikający z art. 32 ust. 6 ustawy z 
dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, zapewnia bezpłatny dowóz i opiekę w czasie 
przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub 
innej formy wychowania przedszkolnego dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim oraz dzieciom 
objętym wychowaniem przedszkolnym albo zwrot kosztów przejazdu dziecka i opiekuna na 
zasadach określonych w umowie zawartej między Gminą Miejską Kraków a rodzicami, jeżeli 
dowożenie zapewniają rodzice. 

Natomiast art. 32 ust. 7 ww. ustawy przewiduje możliwość zorganizowania przez 
gminę dzieciom bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do przedszkola, oddziału 
przedszkolnego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego również 
w przypadkach, w których gmina nie ma takiego obowiązku. 

Ponadto przepis art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz.1000, poz. 1349, poz. 1432, poz. 2500) stanowi, że do zakresu 
działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone 
ustawami na rzecz innych podmiotów, natomiast art. 7 tej ustawy stwierdza, że zaspokajanie 
zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy.

Mając na uwadze trudności, z jakimi borykają się rodzice dzieci niepełnosprawnych 
oraz art. 69 ustawy zasadniczej stwierdzający, iż „osobom niepełnosprawnym władze 
publiczne udzielają, zgodnie z ustawą, pomocy w zabezpieczaniu egzystencji, 
przysposobieniu do pracy oraz komunikacji społecznej” przyjęcie niniejszej uchwały jest 
uzasadnionym działaniem wychodzącym naprzeciw potrzebom dzieci niepełnosprawnych i 
ich rodziców. Koszty związane z realizacją uchwały szacuje się na ok 438 tys. zł w skali roku 
i są zaplanowane 
w budżecie Miasta Krakowa. 

Przyjęcie uchwały nie wymaga zwiększenia zatrudnienia do obsługi realizacji zadania 
w roku bieżącym i w latach następnych.   

Przyjęcie uchwały nie zmniejszy dochodów Miasta.

Przyjęcie uchwały nie zwiększy wydatków Miasta. 

Przyjęcie uchwały nie wymaga poniesienia innych dodatkowych wydatków z budżetu 
Miasta Krakowa, w szczególności na sprzęt informatyczny, oprogramowanie i wyposażenie.

Przyjęcie uchwały nie będzie powodować w przyszłości innych dodatkowych kosztów 
niż ponoszone przed jej wprowadzeniem.


