Zarządzenie nr 682/2014
Burmistrza Wołczyna
z dnia 19 listopada 2014 roku
w sprawie określenia zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich
opiekunów z miejsca zamieszkania na terenie Gminy Wołczyn do szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez opiekunów.
Na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst
jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 594, ze zm.) oraz art. 14a ust. 4 i art.17 ust.3a w związku z
art.71b ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 roku, nr 256,
poz.2572, ze zmianami) zarządzam, co następuje:
§ 1.
1. Ustalam zasady zwrotu kosztów przejazdu niepełnosprawnych uczniów i wychowanków
oddziałów przedszkolnych, zwanych w dalszej treści zarządzenia „uczniami” oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych, zwanych dalej „opiekunami”, do jednostek
oświatowych prowadzących wychowanie przedszkolne, szkół i ośrodków umożliwiających
realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, zwanych dalej „szkołami”.
2. Niniejsze zasady stosuje się w przypadku zapewniania dowożenia i opieki przez opiekunów.
§ 2.
Zwrot kosztów przejazdu:
a) do najbliższej szkoły podstawowej lub gimnazjum przysługuje uczniom niepełnosprawnym wymagającym stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, których
kształcenie odbywa się na podstawie art. 71b ustawy o systemie oświaty, i ich opiekunom,
b) do najbliższej szkoły ponadgimnazjalnej przysługuje uczniom z niepełnosprawnością
ruchową oraz upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, i
ich opiekunom, jednak nie dłużej niż do ukończenia przez ucznia 21-go roku życia,
c) do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej
formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka umożliwiającego dzieciom o których
mowa w art. 16 ust. 7 ustawy o systemie oświaty spełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego przysługuje niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim oraz
dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym na podstawie art. 14a ust. 1 ustawy o
systemie oświaty, i ich opiekunom,
d) do ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży realizację obowiązku szkolnego i
obowiązku nauki przysługuje dzieciom i młodzieży o których mowa w art. 16 ust. 7
ustawy o systemie oświaty, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysło-

wym z niepełnosprawnościami sprzężonymi, i ich opiekunom, nie dłużej jednak, niż
do ukończenia przez ucznia 25-go roku życia.
§ 3.
W przypadku przejazdów ucznia niepełnosprawnego i jego opiekuna do szkoły albo ośrodka,
o których mowa w § 2, odbywanych środkami komunikacji publicznej, zwrot kosztów przejazdów przysługuje w wysokości udokumentowanej zakupionymi biletami jednorazowymi
lub miesięcznymi, z uwzględnieniem ulg przysługujących tym osobom na podstawie ustawy z
dnia 20 czerwca 1992 roku o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego
transportu zbiorowego (Dz. U. z 2012 roku, poz. 1138, ze zmianami).
§ 4.
W przypadku dowożenia ucznia niepełnosprawnego przez opiekuna do szkoły albo ośrodka, o
których mowa w § 2, pojazdem innym niż środki komunikacji publicznej, zwrot kosztów
przejazdów przysługuje w wysokości równowartości biletów jednorazowych ustalonej według aktualnego cennika biletów stosowanego przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kluczborku dla odległości z domu do szkoły, do której uczęszcza uczeń, z uwzględnieniem ulg przysługujących tym osobom na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1992 roku
o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.
U. z 2012 roku, poz. 1138, ze zmianami), za każdy dzień dowozu ucznia.
§ 5.
1. Odległością od miejsca zamieszkania ucznia do szkoły/ośrodka jest najkrótsza trasa możliwa do przebycia drogami publicznymi pojazdem dowożącym ucznia, z uwzględnieniem przepisów prawa o ruchu drogowym.
2. Zwrot kosztów przejazdu ucznia i opiekuna przysługuje w dniach nauki szkolnej na trasach:
a) dom – szkoła (uczeń niepełnosprawny i opiekun),
b) szkoła – dom (opiekun),
c) dom – szkoła (opiekun),
d) szkoła – dom (uczeń niepełnosprawny i opiekun).
3. Jeśli uczeń przebywa w internacie, zwrot kosztów przejazdu przysługuje za 1 przejazd
„Tam” ( jak w ust. 2a i 2b ) oraz 1 przejazd „Z powrotem” ( jak w ust. 2c i 2d ) w każdym
nieprzerwanym ciągu dni roboczych w danym roku szkolnym, z wyłączeniem ferii zimowych,
ferii letnich i okresów przerw świątecznych.
4. W przypadku dowożenia ucznia niepełnosprawnego przez opiekuna do szkoły albo ośrodka, o których mowa w § 2, pojazdem innym niż środki komunikacji publicznej, liczbę dni pobierania nauki w danym miesiącu potwierdza szkoła, do której uczęszcza uczeń.
§ 6.

Warunkiem otrzymania zwrotu określonych w § 2 kosztów przejazdu uczniów oraz ich opiekunów jest przedstawienie orzeczenia o niepełnosprawności i/lub orzeczenia o potrzebie
kształcenia specjalnego ucznia.
§ 7.
1. Zwrotu kosztów przejazdów wykonywanych w danym roku szkolnym w sposób określony
w § 3 lub 4 dokonuje się na podstawie umowy zawartej pomiędzy gminą a opiekunem, na
wniosek opiekuna ucznia niepełnosprawnego.
2. Wzór umowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 8.
Zwrot kosztów przejazdu, o którym mowa w § 5 ust. 2 i 3, przysługuje do końca zajęć w roku
szkolnym, którego dotyczy wniosek, jednak nie dłużej, niż do daty wskazanej w orzeczeniu o
niepełnosprawności lub orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia.
§ 9.
1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie do przejazdów
uczniów i opiekunów wykonywanych od roku szkolnego 2014/15.
2. Z dniem podpisania niniejszego zarządzenia tracą moc dotychczasowe uregulowania w tym
zakresie.
Burmistrz
mgr Jan Leszek Wiącek

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 682/2014 Burmistrza Wołczyna
z dnia 19 listopada 2014 roku

U M O W A Nr ........../20......
zawarta na podstawie art. 17a punkt 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty
(Dziennik Ustaw z 2004 roku, nr 256, poz. 2572, ze zmianami) pomiędzy:
Gminą Wołczyn, zwaną dalej Zleceniodawcą, reprezentowaną przez Pana Jana Leszka Wiącka – Burmistrza Wołczyna, przy kontrasygnacie Pani Katarzyny Krawiec – Skarbnika Gminy
Wołczyn, a Panem/Panią ….……………..........................................……. legitymującym/ą się
dowodem osobistym nr ....…...……….............., rodzicem/opiekunem/opiekunem prawnym
ucznia, zamieszkałym/ą w ……………………..................................... zwanym/ą dalej Opiekunem.
§ 1.
1. Pan/Pani …....................................………......……..... jako Opiekun zapewnia opiekę i dowożenie .................................................................., urodzonego/ej..................................., zamieszkałego/ej w …........................................................................................………………….,
ucznia/uczennicy .........................................................................................................................,
na trasie ……................................................................................................................................
......................................................................................... (dom - placówka oświatowa - dom),
za ustalonym przez Burmistrza Wołczyna zwrotem kosztów przejazdu.
2. Przejazdy ucznia i opiekuna będą wykonywane środkami komunikacji publicznej/pojazdem
innym niż środki komunikacji publicznej/*
3. Odległość pomiędzy miejscem zamieszkania a szkołą/placówką wynosi ….…. km./*
§ 2.
1. Zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego i opiekuna przysługuje w wysokości

udokumentowanej zakupionymi biletami jednorazowymi lub miesięcznymi na przejazdy środkami komunikacji publicznej/równowartości biletów jednorazowych ustalonej
według aktualnego cennika biletów stosowanego przez Przedsiębiorstwo Komunikacji
Samochodowej w Kluczborku dla odległości z domu do szkoły, do której uczęszcza
uczeń/*, z uwzględnieniem ulg przysługujących tym osobom na podstawie ustawy z dnia 20
czerwca 1992 roku o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2012 roku, poz. 1138, ze zmianami), za każdy dzień dowozu ucznia.
§ 3.
Zwrot kosztów dowożenia następuje w ciągu 7 dni od daty udokumentowania poniesienia wydatków na przejazdy/potwierdzenia przez szkołę liczby dni pobytu dziecka w szkole w danym
miesiącu/*.

2. Należność, o której mowa w ust. 1, będzie wypłacana gotówką w kasie Banku Spółdzielczego
w Wołczynie (przelewem na wskazany rachunek bankowy opiekuna - numer rachunku
….......................................................................…………)/*.
§ 4.
1. Umowę zawiera się na okres roku szkolnego 20...../......
2. Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania umowy za uprzednim dwutygodniowym
wypowiedzeniem.
§ 5.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.
§ 6.
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 7.
W sprawach nieunormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Podpis Opiekuna

Podpis Zleceniodawcy

..................……………………

.........................................……

/* niepotrzebne skreślić

