ZARZĄDZENIE NR 43/2011
Wójta Gminy Krasne
z dnia 21 października 2011 roku
w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych do szkół.
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 17 ust. 3a i art. 71b
ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z
późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1.
Ustala się zasady zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych do szkół w
przypadku zapewniania dowozu i opieki przez rodziców bądź opiekunów prywatnym
samochodem we własnym zakresie.
§ 2.
1. Przyjmuje się następujące zasady zwrotu kosztów przejazdu:
1/ podstawę obliczenia zwrotu kosztów dowozu stanowi odległość pomiędzy miejscem
zamieszkania ucznia a najbliższą szkołą, rozumiana jako długość najkrótszej trasy łączącej te
dwa miejsca, określona w kilometrach,
2/ ustala się stawkę za 1km przebiegu pojazdu w wysokości 0,85 zł.
3/ wysokość miesięcznej kwoty zwrotu kosztów dowozu zależy od liczby dni obecności
dziecka w szkole i jest obliczana jako iloczyn podwójnej odległości z miejsca zamieszkania
ucznia do szkoły, stawki za 1 km przebiegu i liczby dni obecności dziecka w szkole.
2. W razie umieszczenia ucznia niepełnosprawnego w ośrodku z internatem, zwrot kosztów
przejazdu ustala się indywidualnie, zależnie od odległości ośrodka od miejsca zamieszkania
oraz częstotliwości dojazdów. Jednakże kwota zwrotu kosztów nie może przekraczać kwoty
wyliczonej na podstawie ust. 1.
§ 3.
1. Wnioski o zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego (wzór wniosku wraz z
wymaganymi załącznikami stanowi zał. nr 1 do niniejszego zarządzenia) należy składać w
ZEAS w Krasnem w terminie do dnia 05 września każdego roku.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wniosek może być złożony po upływie terminu
określonego w ust. 2.
3. W roku szkolnym 2011/20012 wnioski można składać do 31 października 2011r.

§ 4.
1. Pozytywne rozpatrzenie wniosku, o którym mowa w § 3, jest podstawą zawarcia umowy
określającej zasady zwrotu kosztów dowozu.
2. Umowa zawierana jest między Wójtem a rodzicami lub opiekunami ucznia
niepełnosprawnego (wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia).
§ 5.
W celu otrzymania zwrotu kosztów dowozu rodzice bądź opiekunowie, którzy podpisali
umowę, składają w ZEAS w Krasnem nie później niż do dnia 15 każdego miesiąca
następującego po miesiącu, w którym realizowano dowóz ucznia, rachunek zwrotu kosztów
(wzór rachunku stanowi zał. nr 3 do zarządzenia).
§ 6.
Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi ZEAS w Krasnem.
§ 7.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą od dnia 1 września 2011r.

WÓJT GMINY
mgr inż. Paweł Kołakowski

WNIOSEK
o zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
/imię i nazwisko wnioskodawcy, adres i nr telefonu, nr dowodu osobistego/
Wnioskuję o zwrot kosztów dojazdu ucznia niepełnosprawnego do szkoły
……………………………………………………………………… prywatnym samochodem.
Dane ucznia:
1/ imię i nazwisko dziecka ……………………………………………………….….....
2/ data i miejsce urodzenia dziecka ………………………………….....………………
3/ adres zamieszkania dziecka …………………………………………………………
4/ adres szkoły …………………………………………………………………………..
5/ okres dowożenia do szkoły ………………………………………………………….
Informuję, że najkrótsza odległość z miejsca zamieszkania do szkoły wynosi ………….. km.
Załączniki:
1/ aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ucznia,
2/ skierowanie ucznia do kształcenia specjalnego w danej placówce,
3/ potwierdzenie przyjęcia dziecka do szkoły, wydane przez dyrektora szkoły.

……………………………………………
/data i czytelny podpis wnioskodawcy/

Zał. Nr 2 do zarządzenia Nr 43/2011
Wójta Gminy Krasne z dnia 21.10.2011 r.
UMOWA
Zawarta w dniu ……………………….. w Krasnem pomiędzy gminą Krasne reprezentowaną
przez Wójta Gminy …..................................................................................................................
a Panią/Panem ……………………………………………….. nr dowodu osobistego
…………………………………… będącym rodzicem (opiekunem, opiekunem prawnym)
dziecka …………………………………………, zam. w …………………………………….
przy ul. …………………………………………………………………., właścicielem
samochodu osobowego marki …………….................……….., o nr rejestracyjnym
………………………..,
§ 1.
1. Pani/ Pan………...................................... będzie wykorzystywać własny samochód do
przewożenia niepełnosprawnego dziecka ....................................zam. w …………........……..
przy ul......................................

na trasie dom-szkoła-dom realizując

obowiązki

gminy

Krasne wynikające z art. 17 ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty
(Dz. U. z 2004 roku Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) i biorąc za nie odpowiedzialność, za
zwrotem kosztów ustalonym zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy.
2.

Pani/Pan…………........……………...........……oświadcza,

że

posiada

aktualne

ubezpieczenie pojazdu na czas transportu niepełnosprawnego dziecka.
3. Pani/Pan .........................................................oświadcza, że samochód określony w
niniejszej umowie posiada właściwy stan techniczny i jest przystosowany do transportu
dziecka niepełnosprawnego zgodnie zobowiązującymi przepisami.
4. Pani/Pan………............................................... ponosi wszelką odpowiedzialność za
ewentualne szkody wynikające z wszelkiego rodzaju zdarzeń wynikłych w czasie dowożenia i
opieki nad uczniem, zarówno za działania swoje, jaki i działania osób trzecich, którymi by
się posłużył.
5.

Pan/Pani

……………….........………………..

oświadcza,

że

wyraża

zgodę

na

przetwarzanie danych osobowych w związku z dowozem dziecka do szkoły i z powrotem
(art. 23 ust.1 pkt.1 i art.27 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych
osobowych Dz. U.

z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

§ 2.
1. Miesięczny koszt dowozu ustala się w zależności od liczby dni zrealizowanego przewozu,
z uwzględnieniem ilości kilometrów przejechanych na trasie dom – szkoła – dom x 2 oraz
stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu
2. Wynagrodzenie wypłaca się miesięcznie, w terminie do 14 dni od dnia złożenia rachunku.
3. Wynagrodzenie nie przysługuje za okres nieobecności dziecka w szkole.
§ 3.
Wynagrodzenie płatne będzie w kasie Urzędu Gminy w Krasnem.
§ 4.
Umowę

zawiera

się

na

okres

od

dnia

………………..…………..

r.

do

dnia

……………………………….. r. z tym, że każdej ze stron przysługuje prawo do jej
rozwiązania za uprzednim dwutygodniowym wypowiedzeniem.
§ 5.
Wszelkie zmiany wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 6.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze
stron
Podpis rodzica
…….......................………..

Podpis Wójta Gminy
…….................................……

Zał. Nr 3 do zarządzenia Nr 43/2011
Wójta Gminy Krasne z dnia 21.10.2011r.

………………………………....….
/imię i nazwisko/

RACHUNEK
zwrotu kosztów dowozu ucznia

Niniejszym przedkładam rachunek za dowóz ucznia ………………………………………….
w okresie ………………………………………………… z miejsca zamieszkania do szkoły.
ROZLICZENIE.
Odległość z miejsca zamieszkania do szkoły wynosi …….. km x 2 x 0,85 zł x …….. /liczba
dni obecności w szkole ) = …………zł (słownie……………………………………………).

Załączam potwierdzenie liczby dni obecności ucznia w szkole w miesiącu …………………..
20…..r. wystawione przez dyrektora szkoły.

……………………………………………
/data i podpis/

