
Zarzjjdzenie Nr 54/2017

Wojta Gminy Ostrowek

z dnia 14 wrzesnia 2017 r.

w sprawie ustalenia zasad zwrotu kos/tow przejazdu ucznia niepelnosprawnego

realizuj^ccgo obowi^zek szkolny, ktoremu dowozenie i opiek^ zapcwniaji} rodzice

lub opiekunowic prawni

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz^dzie gminnym
(Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 39 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. -
Prawo oswiatowe ( t j . Dz. U. z 2017 poz. 59 ze zm.) zarz^dzam, co nastepuje:

§ 1. Zapewnienic transportu i opieki nad dzieckiem nicpemosprawnym objetym
obowi^zkiem szkolnym i obowi^zkiem nauki na trasie miejsce zamieszkania - szkola -
miejsce zamieszkania poprzez powierzenie wykonania zadania rodzicowi lub opiekunowi
prawnemu moze nastajMc na okres roku szkolnego, w szczegolnych przypadkach (np. do
placowek, do ktorych nie jest 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 zafaeznik
nr 1 do zarz^dzenia.

2. Powierzenie wykonania zadania, o ktorym mowa w § 1 zarz^dzenia naslepuje na
podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej pomiedzy wnioskodawc^ a wojtem gminy - wzor
umowy stanowi zalaeznik nr 2 do zarz^dzenia.

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

a) 0,30 zl - dla samochodu o pojemnosei skokowej silnika do 900 cm3,
b) 0,50 zl - dla samochodu o pojemnosei skokowej silnika powyzej 900 cm 3.

2. Zwrot kosztow za rcalizacje zadania, o ktorym mowa w § 1 ustala sie przy
uwzglednieniu ilosci kilometrow na trasie miejsce zamieszkania - szkola miejsce
zamieszkania i poswiadczonej pr/.ez szkolt^ obecnosci dziecka na zajeciach lekcyjnych.

§ 4. 1. Podstawa, zwrotu kosztow przewozu jest oswiadczenie rodzica lub opickuna
prawnego ztozonc nie pozniej niz 5 dnia nastepncgo miesi^ca, potwicrdzajejce realizacjc
uzgodnionych w umowie warunkow -- wzor oswiadczenia stanowi zalqcznik nr 3 do
zarzadzenia.

2. Zwrot kosztow przewozu, o ktorym mowa w § 1 potwierdzonego w sposob
okreslony w § 3 zarzadzenia nastepuje miesiecznie po zrealizowaniu zadania.



§ 5. Traci moc zarz^dzenie Nr 69/2015 Wojta Gminy Ostrowck z dnia 3 wrzesnia
2015 r. w sprawie uslalenia zasad zwrotu kosztow przejazdu ucznia niepelnosprawnego
realizujqcego obowi4zek szkolny, ktoremu dowozenie i opieke zapewniaj^ rodzice lub
opiekunowie prawni.

§ 6. Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

Turek



Zataeznik nr I

do Zarzatlzenia Nr 54/2017

Wojta Gminy Ostrowck

z dnia 14 wrzcsnia 2017 r.

it' i nazwisko

Adres zamieszkania

Telefon Ur/ijd Gminy w Ostrowku
98-311 Ostrowek

W N I O S E K

Prosz^ o powierzcnie mi transportu i opieki nad dzieckiem niepemosprawnym:

• Imie i nazwisko ,

• zamieszkalym

Dziecko uczeszcza do:
(tia/wa i adrcs szkoty)

W okresie od do roku szkolnego /

Ilosc kilometrow na trasie dom-szkoia-dom wynosi: km.

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

w bedacego wlascicielem samochodu:

• marka ,

• o pojemnosci silnika cm ,

• o numerze rejestracyjnym ,

• nr polisy ubezpieczeniowej (OC i NW)

..dnia

Podpis rodzica

Zalaczniki do wniosku:
1. aktualne zaswiadczenie ze szkoty,
2. aktualne orzeczenie o niepemosprawnosci dziecka,
3. aktualne orzeczenie o potrzebie ksztalcenia specjalncgo dziecka.



Zalacznik nr 2

do Zarzadzenia Nr 54/2017

W6jta Gminy Ostrowek

z dnia 14 wrzesnia 2017 r.

UMOWANr4464.. ..2017

Zawarta w dniu ............ r. pomiedzy Gmina^ Ostrowek reprezcntowana przez:

Wojta Gminy Ryszarda Turka przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Anny

Walaszczyk

a

Pania/Panem ...........................

zamieszkala^ ................................................

rodzicem/opickunem prawnym ucznia: ............................................

w sprawie zwrotu przez gmin$ kosztow dowozu dziecka niepelnosprawnego

........................... zamieszkalego w ..................................... do .......................
(imic i nazwisko dziecka) (adres zamicszkania dziecka)

(nazwa i adrcs szkoly)

(zgodnie z art. 39 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oswiatowe).

S i

Rodzic/opiekun prawny ueznia - Pani/Pan ........................... zobowi^zuje sic odbierac
osobiscie dziecko z w/w szkoly samochodem osobowym marki ................ o pojemnosci
silnika ..................... stanowi^cym jej wlasnosc.

1. Gmina Ostrowek zobowi^zuje sie do zwrotu kosztow przejazdu rodzica z miejsca
zamieszkania ucznia do ........................................................................... ,

(nazwa t adrcs szkoly)

na trasie:

• miejsce zamieszkania - szkola ( ......... - liczba kilometrow)
• szkola- miejsce zamieszkania - ( ......... - liczba kilometrow)

Razem - ......... - liczba kilometrow

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



3. Zwrot kosztow przejazdu nastajM po dostarczeniu przez rodzica oswiadczenia
o obecnosci ucznia w szkole do 5 dnia nastepnego miesiaca - na rachunek bankowy
nr:

§3

Umowe zawiera sic na okrcs od dnia do dnia

§4

Umowe^ zawiera si$ w trzech jednobrzmi^cych egzemplarzach, jeden egz. dla rodzica, dwa
egz. dla urzedu gminy.

Rodzic/opiekun dziecka Wqjt Gminy

Skarbnik Gminy



Zalacznik nr 3

do Zarzadzenia Nr 54/2017

Wojta Gminy Osirowek

z dnia 14 wrzesnia 2017 r.

i i nazwisko

Adres zamieszkania

Wojt Gminy Ostrowck

OSWIADCZENIE

o dowozie wlasnym srodkiem transportu

d/Jccka niepelnosprawnego do pr/.edszkola/szkoly/osrodka

za m-c .. . 20.. ,. r.

Oswiadczam, ze w miesiacu 20 roku przez
(liczbn dm)

dziecko/uczen
(iniit; i nazwisko dziecka)

zamieszkale(-y) w
(imit; j nazwiskn dziecka)

dowozone bylo/dowozony byt przez rod/.ica (opiekuna. opickuna prawncgo) do

(nazwa i adrcs szkoty)

Wlasnym srodkiem transportu, tj. samochodcm marki nr rej.

(data i pijdpis skladajaccgo oswiailczcnic)

Potwierdzenie dyrektora szkoly o ucz<?szczaniu na zajecia w m-cu 20 roku
w liczbie dni .

(data i podpis dyrcktora)


