
Kartuzy, 27.10.2021 r. 

Tyberiusz Kriger 
Radny Rady Miejskiej w Kartuzach 

Pan Mieczysław Grzegorz Gołuński 
     Burmistrz Gminy Kartuzy 

Interpelacja 01/10/2021 

Na podstawie art. 24 ust. 3 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994 z późn. 
zm.) składam interpelację w sprawie ujęcia dowozów uczniów do szkół w składanym przez Gminę Kartuzy 
wniosku do Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. 

Krótkie przedstawienie stanu faktycznego: 

Zgodnie z przepisami zapewnienie dowozu dzieci do szkół jest obowiązkiem gminy. Wynika to z prawa 
oświatowego. Gmina ma możliwość zapewnienia dowozu dzieci i młodzieży do szkół w ramach różnych 
form organizacji transportu. Dowóz ten może być realizowany bezpośrednio przez gminę z 
wykorzystaniem autobusu szkolnego. Istnieje także możliwość zorganizowania dowozu dzieci do szkół w 
ramach linii regularnych lub regularnych specjalnych 

W przypadku dowozu dzieci do szkół w ramach linii regularnych realizowanych w ramach przewozów o 
charakterze użyteczności publicznej organizator tych przewozów tj. gmina może ubiegać się o dopłatę ze 
środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. 

W ostatnim roku szkolnym 2018/2019, w którym nauka odbywała się w pełni w sposób stacjonarny 
koszty dowozu uczniów do szkół wyniosły gminę ponad 800 tysięcy złotych.  

W związku z tym chciałbym zwrócić się z propozycją, aby w najbliższym naborze do Funduszu Rozwoju 
Przewozów Autobusowych rozszerzyć wniosek złożony przez Gminę Kartuzy o to, aby ująć w nim 
również dowozy uczniów do szkół.  

Dzięki takiemu rozwiązaniu Gmina Kartuzy będzie mogła zaoszczędzić kilkadziesiąt, a być może nawet 
kilkaset tysięcy złotych. Zgodnie z przekazanymi informacjami ministerstwo infrastruktury chce utrzymać 
dopłaty do przewozów autobusowych na poziomie, do którego podwyższono je z powodu pandemii, czyli 
3 zł do wozokilometra. Zaoszczędzone środki będzie można przeznaczyć na przykład na uruchomienie 
dodatkowego połączenia autobusowego w Sianowskiej Hucie, o co wnioskują mieszkańcy. Ze swojej 
strony deklaruję pełne wsparcie w pozyskaniu dofinansowania z tego programu. 

Wynikające z niej pytania: 

1) Proszę o ustosunkowanie się do propozycji ujęcia dowozów uczniów do szkół w najbliższym naborze 
do Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. 

2) Proszę o przedstawienie stosownej kalkulacji, które kursy mogą liczyć na dofinansowanie. 

Zgodnie z przepisem art. 24 ust. 6 oczekuję odpowiedzi w ciągu 14 dni. 

Z poważaniem  

Tyberiusz Kriger


