ZARZADZENIE Nr 8/2012
Wójta Gminy Krasne
z dnia 15 marca 2012 roku
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 43/2011 Wójta Gminy Krasne z dnia 21.10.2011 r. w sprawie
zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych do szkół zmienionego Zarządzeniem
Nr 3/2012 z dnia 02.02.2012 r.
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 17 ust. 3a i art. 71 b ustawy
z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)
Wójt Gminy zarządza co następuje:
§ 1.
W Zarządzeniu Nr 43/2011 Wójta Gminy Krasne z dnia 21.10.2011 r. w sprawie zasad zwrotu
kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych do szkół zmienionym Zarządzeniem Nr 3/2012 z
dnia 02.02.2012 r. załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie określone w Załączniku do niniejszego
zarządzenia.
§ 2.
Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi ZEAS w Krasnem.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie w roku szkolnym 2011/2012.

Załącznik do Zarządzenia Nr 8/2012
Wójta Gminy Krasne z dnia 15.03.2012 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 oraz stawki za 1
kilometr przebiegu pojazdu. Stawkę określa się na ............... zł/km zgodnie z zarządzeniem Wójta
Gminy Krasne.

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

