
ZARZ^DZENIE NR 69/2015
WOJTA GMINY OSTROWEK

7. dnia 3 wrzesnia 2015 r.

w sprawie ustalcnia zasad zwrotu koszt6w przcjazdu ucznia niepelnosprawnego realizujqcego
obowi^zek szkolny, ktorcmu dowozenie i opiek^ zapewniajij rodzicc lub opiekuni prawni

Na podstawie art. 17ust. 3a pkt 3 ustawy z dnia 7 wr/esnia 1991 r. o systemic oswiaty (tj. Dz.
U. 2004 r. Nr256, poz. 2572 z pozn. zm.')art. 30 List. 1

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

§2. l .Rodzic lub opiekun prawny skfada wniosek o powierzenie transportu i opieki nad dzieckiem
niepetnosprawnym i zwrot kosztow przejazdu, ktorego wzor stanowi zat^cznik nr 1.

2. Powierzenie wykonania zadania, o ktorym mowa w § 1 zarza^dzenia nast^puje na podstawie umowy
cywilnoprawnej zawartej pomi^dzy wnioskodawcq a wqjtem gminy - wzor umowy stanowi zafa^cznik nr
2.

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

a) 0,30 -iX - dla samochodu o pojemnosci skokowej s i lnika do 900 cm3,

b) 0,50 zl - dla samochodu o pojemnosci skokowej silnika powyzej 900 cm3.

2. Zwrot kosztow za realizacj^ zadania, o ktorym mowa w § 1 ustala s\$ przy uwzgl^dnieniu ilosci
kilometrow na trasie dom-szkola-dom i poswiadczonej przez szkol? obecnosci dziecka na zaje_ciach.

§ 4. I. Podstawa, zwrotu kosztow przewozu jest oswiadczenie rodzica lub opiekuna prawnego zlozone
nie pozniej niz 5 dnia nastepnego miesiqca, potwierdzaja^ce realizacje uzgodnionych w umowie
warunkow - wzor oswiadczenia stanowi zat^cznik nr 3 do zarzqdzenia.

2. Zwrot kosztow przewozu, o ktorym mowa w § 1 potwierdzonego w sposob okresiony
w § 3 zarzqdzenia nastepuje micsi^cznie po zrealizowaniu zadania.

§ 5. Traci moc Zarzq.dzenie Nr 58/2014 Wojta Gminy Ostrowek z dnia I wrzesnia 2014 r. w sprawie
ustalenia zasad zwrotu kosztow przejazdu ucznia niepelnosprawnego reali/ujqcugo obowi^zek szkolny,
ktoremu dowozenie i opiekt^ zapewniaji\e lub opiekunowie pravvni.

§ 6. Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

WojlOnxuv?

/szard Turek
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Zat^cznik nr 1

do Zarza.dzenia Nr 69/2015

Wojta Gminy Ostrdwek
z dnia 3 wrzesnia 2015 r.

iQ i nazwisko

Adres zamieszkania

Telefon

Urzqd Gminy w Ostrowku

98-311 Ostrowek
W N I O S E K

Prosz^ o powierzenie mi transportu i opieki nad dzieckiem niepetnosprawnym:

• lmi$ i nazwisko

• Zamieszkatym w

Dziecko ucz^szcza do:

(nazwa i adres szkoty}

W okresie od do roku szkolnego /

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

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

, b^dqcego wtascicielem samochodu:

• marka ,

• o pojemnosci silnika cm3,

o numerze rejestracyjnym

nr polisy uberpieczeniowej (OC i NW)

dnia
Podpis rodzica

Zafqczniki do wniosku:

1. aktualne zaswiadczenie ze szkoty,

2. aktualne orzeczenie o niepetnosprawnosci dziecka,

3. aktualne orzeczenie o potrzebie ksztatcenia specjalnego dziecka.



Zat^cznik nr2

do Zarzijrfzenia Nr 69/2015

Wojta Gminy Ostrowek

z dnia 3 wrzeinia 2015 r.

U M O W A N r

zawarta w dniu pomie.dzy Gmina. Ostrowek reprezentowanq przez:

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

a
Paniq/Panem zamieszkafa.
rodzicem/opiekunem dziecka:

w sprawie zwrotu przez gmine. kosztow dowozu dziecka niepetnosprawnego
zam. w

{zgodnie z art. 17, ust. 3a ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991 r. o systemie oswiaty).

§3

Rodzic/opiekun ucznia zobowia_zuje sie^ dowozic osobtscie dziecko do

w/w przedszkola/szkoty samochodem osobowym mark) , o pojemnosci

silnika stanowia_cy jej wtasnosc.

§2

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

do ,

na trasie:

Razem = km /dziennie

2. Wysokosc zwrotu kosztow przejazdu ustala SJQ na



Zal^cznik Mr 3

do Zarzqdzenia Mr 69/2015

Wbjta Gminy Ostrowek

i dnia 3 wrzesnia 2015 r.

i^ i nazwisko wnioskodawcy

Adres zamieszkania

Wojt Gminy Ostrowek

OSWIADCZENIE

o dowozie wtasnym srodkiem transportu

dziecka niepetnosprawnego do przedszkola/szkoty/osrodka

za m-c ... ... 20....

Oswiadczam, ze w miesia.cu 20 roku przez

(liczba dni)

dziecko/uczen

(imie. i nazwisko dziecka)

zamieszkate(-y) w

dowozone byto/dowozony byt przez rodzica (opiekuna, opiekuna prawnego) do

(nazwa i adres szkoty)

Wtasnym srodkiem transportu, tj. samochodem marki

nr rej

(data i podpis sktadaj^cego oswiadczenie)


