
ZARZ^DZENIE NR 58/2014
WOJTA GMINY OSTROWEK

z dnia 1 wrzesnia 2014 r.

w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztow przejazdu ucznia niepeinosprawnego rcalizujqcego
obowiqzek szkolny, kt6remu dowozenie i opieky zapewniajq rodzicc lub opiekuni prawni

Na podstawie art. 17ust. 3a pkt 3 ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991 r. o systemic oswiaty (tj. Dz.
U. 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z pozn. zm.1), art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz^dzie
gminnym (Dz.U. z2013 r. poz. 594, 645 i 1318, z 2014 r. poz. 379) zarzqdzam co nastejDuje:

§ 1. Zapewnienie transportu i opieki nad dzieckiem niepemosprawnym obj^tym obowiqzkiem
szkolnym i obowiazkiem nauki na trasie dom-szkota-dom poprzez powierzenie wykonania zadania
rodzicowi lub opiekunowi prawnemu, moze nastaj>ic na okrcs roku szkolnego w szczegolnych
przypadkach (np. do placowek, do ktorych niejest zorganizowany transport przez gmine., uzasadnionych
stanem zdrowia dziecka).

§2. 1. Rodzic lub opiekun prawny sklada wniosek o powierzenie transportu i opieki nad dzieckiem
niepemosprawnym i zwrot kosztow przejazdu, ktorego wzor stanowi zala^cznik nr 1.

2. Powierzenie wykonania zadania, o ktorym mowa w § 1 zarza,dzenia nastepuje na podstawie umowy
cywilnoprawnej zawartej pomiedzy wnioskodawca, a wojtem gminy - wzor umowy stanowi zal^cznik nr
2.

§3. l .Przy ustaleniu naleznosci za wykonanie zadania, o ktorym mowa w § 1 stawka za jeden
kilometr przebiegu samochodu wynosi:

a) 0,60 zl - dla samochodu o pojemnosci skokowej si lnika do 900 cm3,

b) 0,80 zt - dla samochodu o pojemnosci skokowej silnika powyzej 900 cm3.

2. Zwrot kosztow za realizacj? zadania, o ktorym mowa w§ 1 ustala si? przy uwzgltjdnieniu ilosci
kilometrow na trasie dom-szkoJa-dom i poswiadczonej przez szkot? obecnosci dziecka na zaj^ciach.

§ 4. 1. Podstawa, zwrotu kosztow przewozu jest oswiadczenie rodzica lub opiekuna prawncgo ztozone
nie pozniej niz 5 dnia nast^pnego miesia^ca, potwierdzaja^ce realizacje uzgodnionych w umowie
warunkow - wzor oswiadczenia stanowi zaJa^cznik nr 3 do zarza^dzenia.

2. Zwrot kosztow przewozu, o ktorym mowa w § 1 potwierdzonego w sposob okreslony
w § 3 zarza^dzenia nastepuje miesi^cznie po zrealizowaniu zadania.

§ 5. Zarza^dzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

Turek

. Nr69, poz. 624, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020,
Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz.
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1658, z2007r. Nr 42. poz. 273,Nr80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 iNr 181, poz. 1292,
z2008r. Nr70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206,
Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 iNr 219, poz. 1705, z2010r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr
148, poz. 991, z2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206,
z2012r. poz. 941 i 979, z 2013 r. poz. 87, 827, 1191, 1265, 13171 1650 oraz z2014 r. poz. 7, 290, 538, 598, 642 i 811.
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Zata,cznik nr 1

do Zarza.dzenia Nr 58/2014

Wojta Gminy Ostrowek

z dnia 1 wrzesnia 2014 r.

Imi? i nazwisko

Adres zamieszkania

Telefon

Urzqd Gminy w Ostrowku

98-311 Ostrowek
W N I O S E K

Prosze. o powierzenie mi transports i opieki nad dzieckiem niepetnosprawnym:

• lmi$ i nazwisko ,

• Zamieszkatym w

Dziecko uczejszcza do:

(nazwa i adres szkoty)

W okresie od do roku szkolnego /

llosc kilometrow na trasie dom-szkota-dom wynosi: km.

Oswiadczam, ze dziecko jest dowozone przez rodzica /opiekuna prawnego, zamieszkatego w

, be.da.cego wfascicielem samochodu:

• marka ,

• o pojemnosci silnika cm3,

• o numerze rejestracyjnym ,

• nr polisy ubezpieczeniowej (OC i NW)

dnia
Podpis rodzica

Zataczniki do wniosku:

1. aktualne zaswiadczenie ze szkoty,

2. orzeczenie o niepetnosprawnosci dziecka,

3. orzeczenie o potrzebie ksztatcenia specjalnego dziecka,



Zala,cznik nr 2

do Zarzg,dzenia Nr 58/2014

Wojta Gminy Ostrowek

z dnia 1 wrzesnia 2014 r.

U M O W A N r

Zawarta w dniu 2014 r. pomie.dzy Gminq Ostrowek reprezentowan$ przez:

Wojta Gminy - mgr inz. Ryszarda Turka przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Anns Walaszczyk

a

PaniayPanem

zamieszkata7ym w

rodzicem/opiekunem dziecka:

W sprawie zwrotu przez gmine_ kosztow dowozu dziecka niepetnosprawnego

zam. w .. ... ucznia kl...

(zgodnie z art. 17, ust. 3 ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991 r. o systemic oswiaty).

§1

Rodzic/opiekun ucznia zobowiqzuje sie. dowozic osobiscie dziecko do

samochodem osobowym marki

stanowiqcy ich wlasnosc.

§2

1. Gmina Ostrowek zobowia,zuje sie. do zwrotu kosztow przejazdu rodzica/opiekuna z

do

- rano i odbior po zaje_ciach szkolnych.

na trasie:

• ... = km

= km

Razem = km (dziennie)



2. Wysokosc zwrotu kosztow przejazdu ustala sie. na zt/km.

3. Zwrot kosztow przejazdu nastqpi po dostarczeniu przez rodzica/opiekuna dziecka

zaswiadczenia o obecnosci ucznia w szkole za dany okres - na rachunek bankowy

Nr

§3

Umowe. zawiera si$ na okres od do

§4

Umowe_ zawiera sie_ w trzech jednobrzmiaxych egzemplarzach, jeden egz. DIa rodzica/opiekuna

dziecka, dwa egz. DIa Gminy Ostrowek.

Rodzic/opiekun dziecka Wojt Gminy Ostrowek



Zata.cznik Nr 3

do Zarza.dzenia Nr 58/2014

a dnia 1 wrzesnia 2014 r.

is i nazwisko

Adreszamieszkania

OSWIADCZENIE

o uzywaniu samochodu prywatnego w celu przewiezienia dziecka niepetnosprawnego z

miejsca zamieszkania, do szkoty i z powrotem.

1. Ninicjszym oswiadczam, ze w miesiacu 201.... roku uzywafem

do celow przewiezienia dziecka niepetnosprawnego

z miejsca zamieszkania do szkoty i z powrotem samochodem marki:

nr rejestracyjny

o pojemnosci silnika cm3, ktory jest moj$ wtasnosciq.

2. Potwierdzenie obecnosci na zajqciach lekcyjnych dziecka w szkole:

• w miesiacu 201.... Roku uczeri ucztjszczat na zaj^cia w szkole

przez dni.

Piecz^c szkofy podpis dyrektora lub

osoby upowaznionej



3. Przyznany zwrot kosztow dowozu dziecka w miesiqcu

wynosi:
Ilosc dni x ilosc km x stawka za 1 km = zt

(stownie: zt)

Podpis rodzica/opiekuna

Adnotacia Urzedu:

Pan/i na podstawie Umowy Nr

z dnia z tytutu ryczattu za uzywanie samochodu prywatnego w celu

przewiezienia dziecka niepetnosprawnego z miejsca zamieszkania do szkoty i z powrotem,

kwota do wyptaty wynosi:

, (tj. potwierdzona przez szkotQ ilosc dni x ilosc

kilometrow x stawka za jeden kilometr = zt,

(stownie: zt).

Podpis pracownika Urzedu Grniny


