
UCHWAŁA NR XIX/152/2019
RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM

z dnia 19 grudnia 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej przywrócenia kursowania busa szkolnego dla 
dzieci spod domu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815) w związku 
z art. 9 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach Dz. U. z 2018 r. 
poz. 870), Rada Miejska w Drawsku Pomorskim uchwala, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu petycji z dnia 10 października 2019 r. (data wpływu do Biura Rady 
Miejskiej w Drawsku Pomorskim - 31 października 2019 r.) w sprawie przywrócenia 
kursowania busa szkolnego dla dzieci spod domu, zwanej dalej "„petycją", odmawia się jej 
uwzględnienia. 

§ 2. Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia petycji zawiera załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Drawsku 
Pomorskim, zobowiązując go do poinformowania osoby, która wniosła petycję o sposobie jej 
rozpatrzenia. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Drawsku 

Pomorskim

Ireneusz Gendek
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Załącznik do uchwały Nr XIX/152/2019

Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim

z dnia 19 grudnia 2019 r.

UZASADNIENIE
do uchwały w sprawie przywrócenia kursowania busa szkolnego dla dzieci spod domu

Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Nętnie odbywa się zgodnie z podpisaną 
umową z wykonawcą, tj. z Przedsiębiorstwem PKS Gryfice Sp. z o.o., polegającą na 
świadczeniu usługi w zakresie przewozu i opieki uczniów oraz dzieci do szkół na terenie 
gminy Drawsko Pomorskie w ramach komunikacji regularnej na podstawie biletów 
miesięcznych ulgowych uczniowskich.

Nie ma możliwości przychylenia się do  prośby, ponieważ dowóz uczniów odbywa się 
w ramach komunikacji regularnej. Przewoźnik może zatrzymać pojazd i zabrać 
dzieci/uczniów/pasażerów tylko z miejsca do tego przeznaczonego, tj. z przystanku 
autobusowego.

W związku z powyższym nie można zindywidualizować dowozu uczniów do Szkoły 
Podstawowej w Nętnie, tak aby przewoźnik odbierał dzieci z miejscowości Łabędzie 
(kolonia) i Brzeżno spod domu. Dodatkowo, w przypadku uczniów zamieszkałych na terenie 
gminy Brzeżno, gmina Drawsko Pomorskie nie ma obowiązku zapewnienia bezpłatnego 
transportu i opieki w czasie przewozu dzieci do Szkoły Podstawowej w Nętnie, (szkoła spoza 
obwodu dla uczniów z miejscowości Karsibór).
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