
ZARZ1\DZENIE NR 40/2017 
WOJT A GMINY NOWE MIASTO 

z dnia 31 sierpnia 2017 roku 

w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztow przejazdu uczniow i dzieci niepelnosprawnych 

oraz ich rodzicow, opiekunow lub opiekunow prawnych z miejsca zamieszkania do 

przedszkola, szkoly lub osrodka umozliwiaj~cego realizacj~ rocznego przygotowania 

przedszkolnego, obowi~zku szkolnego i obowi~zku nauki, w przypadku zapewnienia 

dowozu i opieki przez rodzicow, opiekuDow lub opiekunow prawnych. 

Na podstawie art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku - Prawo 

oswiatowe (Dz. U. 2017 poz. 59 z pozn. zm.) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 

roku 0 samorzqdzie gminnym (Dz. U. 2016 poz. 446 z pozn. zm.), zarzqdzam co nastypuje: 

§1 

1. 	 Ustala siy zasady zwrotu koszt6w przejazdu uczni6w i dzieci niepelnosprawnych oraz ich 

rodzic6w, opiekun6w lub opiekun6w prawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, 

szkoly lub osrodka umozliwiajqcego realizacjy rocznego przygotowania przedszkolnego, 

obowiqzku szkolnego i obowiqzku nauki. 

2. 	 Niniejsze zasady stosuje siy w przypadku, gdy dowozenie i opieky zapewniajq rodzice, 

opiekunowie lub opiekunowie prawni. 

3. 	 Zadanie, 0 kt6rym mowa w ust. 1, polega na zapewnieniu transportu i opieki nad dzieemi 

i uczniami niepelnosprawnymi objytymi obowiqzkiem szkolnym i obowiqzkiem nauki. 

§2 

1. 	 Zwrot koszt6w przejazdu uczma niepelnosprawnego oraz Jego rodzica, opiekuna lub 

opiekuna prawnego odbywa siy na zasadach okreslonych w umowie cywilnoprawnej 

zawartej pomiydzy wnioskodawcq a W6jtem Gminy Nowe Miasto. 

2. 	 Podstawq zawarcia umowy 0 zwrot koszt6w dowozu uczni6w niepelnosprawnych jest 

zlozenie wniosku, kt6rego wz6r stano wi Zalqcznik Nr 1 do niniejszego zarzqdzenia. 

3. 	 Wniosek , 0 kt6rym mowa ust. 2 nalezy zlozye Sekretariacie Urzydu Gminy Nowe Miasto 

do dnia 25 sierpnia kazdego roku. 

4. 	 W uzasadnionych przypadkach wniosek moze bye zlozony po uplywie w/w terminu. 

S. 	 W przypadku zlozenia wniosku po terminie, 0 kt6rym mowa w ust. 3, zwrot koszt6w 

przysluguje od dnia nastypnego po zlozeniu wniosku. 



6. Warunkiem zawarcla umowy jest zalqczenie do wniosku, 0 kt6rym mowa w ust. 2 

nastypujqcych dokument6w: 

a) 	 aktualnego orzeczenia 0 niepelnosprawnosci dziecka lub ucznia; 

b) 	 aktualnego orzeczenia 0 potrzebie ksztalcenia specjalnego dziecka lub ucznia; 

c) 	 aktualnego zaswiadczenia, ze dziecko jest uczniem danej plac6wki; 

d) 	 skierowania ucznia do ksztalcenia specjalnego w danej plac6wce. 

7. 	 Umowa zawieranajest na czas okreslony, tj. okres nauki w danym roku szkolnym. 

8. 	 Wz6r umowy okreslajqcy zasady zwrotu koszt6w przejazdu prywatnym samochodem 

osobowym, srodkami zbiorowej komunikacji publicznej lub prywatnej, stanowi Zalqcznik 

Nr 2 do niniejszego zarzqdzenia. 

§3 

1. 	 Podstawy obliczenia kwoty zwrotu koszt6w dowozu uczni6w niepelnosprawnych stanowi: 

a) 	 w przypadku przejazdu ucznia i opiekuna srodkami komunikacji publicznej lub 

prywatnej - wysokos6 faktycznie poniesionych koszt6w zakupu bilet6w ucznia 

i opiekuna na podstawie przedstawionych bilet6w jednorazowych lub miesiycznych 

za przejazd srodkami komunikacji publicznej lub prywatnej - po uwzglydnieniu 

nalezytych ulg; 

b) 	 w przypadku dowozenia ucznia prywatnym samochodem - wysokos6 miesiycznej 

kwoty zwrotu koszt6w dowozu uczni6w niepelnosprawnych do plac6wki 

samochodem osobowym stanowiqcym wlasnos6 rodzica lub opiekuna prawnego 

stanowi - iloczyn czterokrotnej odleglosci z miejsca zamieszkania ucznia do plac6wki, 

liczby dni obecnosci dziecka w plac6wce wg oswiadczenia podpisanego przez 

Dyrektora plac6wki i stawki 0,60 zl za 1 kilometr przebiegu. 

2. 	 Za dni nieobecnosci dziecka lub ucznia w przedszkolu, szkole lub osrodku zwrot koszt6w 

nie przysluguje. 

3. 	 Podstawq wyplaty zwrotu koszt6w dojazdu dziecka bqdz uczOla niepelnosprawnego, 

o kt6rych mowa w ust. 1, jest rachunek rodzic6w lub opiekun6w prawnych zlozony nie 

p6zniej niz do 10 dnia miesiqca nastypujqcego po miesiqcu, w kt6rym realizowano dow6z 

w Sekretariacie Urzydu Gminy Nowe Miasto. Wz6r rachunku stano wi Zalqcznik Nr 3 do 

niniejszego zarzqdzenia. 

4. 	 Wyplata rodzicom lub opiekunom prawnym zwrotu koszt6w dojazdu nastypuje w terminie 

14 dni od dnia zlozenia rachunku. 



5. Podmiotem wlasciwym do wyplaty zwrotu kosztow dojazdu jest Urzqd Gminy Nowe 

Miasto. 

§4 

Odleglosc pomiydzy miejscem zamieszkania a szkolq (placowkq oswiatowq) jest rozumiana 

jako dlugosc najkrotszej trasy lqczqcej te dwa miejsca. 

§5 

Wykonanie zarzqdzenia powierza siy Kierownikowi Referatu Organizacyjnego i Oswiaty. 

§6 

Traci moc Zarzqdzenie Nr 55/2015 Wojta Gminy Nowe Miasto z dnia 07 paidziemika 2015 

roku w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztow przejazdu uczniow i dzieci niepelnosprawnych 

oraz ich rodzicow, opiekunow lub opiekunow prawnych z miejsca zamieszkania do 

przedszkola, szkoly lub osrodka umozliwiajqcego realizacjy rocznego przygotowania 

przedszkolnego, obowiqzku szkolnego i obowiqzku nauki, w przypadku zapewnienia dowozu 

i opieki przez rodzicow, opiekunow lub opiekunow prawnych. 

§7 

Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania. 



ZallJcznik Nr 1 do Zarz~dzenia Nr 40/2017 W6jta Gminy Nowe Miasto z dnia 31 sierpnia 2017 roku 

Nowe Miasto, ................................ . 


(imi~ i nazwisko wnioskodawcy) 

(adres wnioskodawcy) 

(numer telefonu) 

WNIOSEK 

o zwrot kosztow dowozu ucznia niepelnosprawnego do przedszkola/szkoly/osrodka 

Wnioskuj~ 0: 

o 	 zwrot kosztow dojazdu uczma niepelnosprawnego Jego opiekuna do 

przedszkolalszkoly/osrodka srodkami komunikacji publicznej/prywatnej 

o 	zwrot kosztow dojazdu uczma niepelnosprawnego Jego opiekuna do 

przedszkolalszkoly/osrodka prywatnym samochodem. 

Dane niezbedne do rozpatrzenia wniosku: 

1. 	 Nazwisko i imiy dziecka: ........................................................................... '" 


2. 	Data urodzenia: ........................................................................................ . 


3. 	 Adres zamieszkania dziecka: ........................................................................ . 


4. 	 Dokladna nazwa i adres przedszkolalszkoly/osrodka, do ktorego bydzie uczyszczalo 

dziecko: ........................................................................... . .................... . 

5. 	Nazwisko i imiy rodzicalopiekunalopiekuna prawnego oraz numer dowodu osobistego: 

6. 	 Adres zamieszkania rodzicalopiekunalopiekuna prawnego: ..................................... . 


7. 	 Okres dowozenia do szkoly/przedszkolalosrodka: ............................................... . 




8. lnformacja 0 samochodzie, ktorym dziecko b((dzie dowozone: 

9. Oswiadczam, ze najkrotsza odleglosc z miejsca zamieszkania do szkoly wynosi ......... km 


Zal~czniki do wniosku (wlasciwe zaznaczyc znakiem "X'j: 

Aktualne orzeczenie 0 niepelnosprawnosci ucznia 

Aktualne orzeczenie 0 potrzebie ksztalcenia specjalnego ucznia 

Skierowanie ucznia do ksztalcenia specjalnego w danej placowce 

Aktualne zaswiadczenie, ze dziecko jest uczniem danej placowki 

Kserokopia dowodu rejestracyjnego samochodu 

Kserokopia polisy ubezpieczeniowej samochodu OC i NNW 

Ksero uprawnienia do kierowania pojazdem 

lnne dokumenty: ................................................. . ............................... 
•••••••••••• •••• ••••••••••••• • •••••• •••••••••••••••••• • •• ·0 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Oswiadczenie wnioskodawcy 

Wyrazam zgod(( na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku dla celow 

zwi4Zanych z organizacjq dowozu uczniow do przedszkolalszkoly/osrodka, zgodnie z ustawq 

z dnia 29 sierpnia 1997 roku 0 ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 poz. 922). 

(podpis rodzica/opiekuna/opiekuna prawnego) 



Zall}cznik Nr 2 do Zarzqdzenia Nr 40/2017 W6jta Gminy Nowe Miasto z dnia 31 sierpnia 2017 roku 

UMOWA NR .............. . 


Zawarta w dniu .. .............. . ....... pomit(dzy: 


Gmin,!- Nowe Miasto z siedzib,!- ul. Apteczna 8, 09 - 120 Nowe Miasto reprezentowan'!- przez 


Wojta Gminy Nowe Miasto - .. .................... . ............................ przy kontrasygnacie 


Skarbnika Gminy - .... .. ......... . ................... . 


a 


PanicyPanem ................................................... . ..... legitymuj,!-cqllegitymuj,!-cym sit( 


dowodem osobistym ill" .................... . .......... ..... ...... .. . rodzicemJopiekunemJprawnym 


opiekunem ucznia niepelnosprawnego - ............................................... .. ........... . .. . 


zamieszkalym .... ... ..................................................... . ................................. . 


§1 

Pan/Pani .......................................................... zapewnia dowozenie i opiekt( ucznia 

................................................... uczt(szczaj'!-cego do ....... . ............................ . . 

. .. ... ..... . .. . .... .. . .. . . . . .. . . . .. .. . . .. . .. . . .. ... .. .. bior,!-c za mega w tym czaSle peln,!

odpowiedzialnosc. Odleglosc pomit(dzy miejscem zamieszkania a placowk,!- oswiatow,!- wynosi 

. ........ kIn. 


§2 

1. 	 Wysokosc miesit(cznej kwoty zwrotu kosztow dowozu jest obliczana jako poczworny 

iloczyn odleglosci miejsca zamieszkania ucznia od placowki oswiatowej, stawki za 

kilometr przebiegu i liczby dni obecnosci ucznia w szkole w miesi,!-cu rozliczeniowym. 

2. 	 Rodzic/opiekun/opiekun prawny sklada w Sekretariacie Urzt(du Gminy Nowe Miasto 

rachunek za przejazdy ucznia niepelnosprawnego, nie p6Zniej niz do 10 dnia miesi,!-ca 

nastt(puj,!-cego po miesi,!-cu, w ktorym realizowano dowoz ucznia. 

3. 	 Wyplata zwrotu kosztow dowozu ucznia nastt(puje nie p6Zniej niz 14 dni od dnia zlozenia 

rachunku. 

4. 	 Nie przysluguje zwrot kosztow dowozu za dni nieobecnosci uczma w pJacowce 

oswiatowej. 

5. 	 Wysokosc stawki za kilometr przebiegu pojazdu - 0,60 zl. 



·" 

. , 

§3 


Umowy zawiera siy od dnia .. ... ...... ..... ..... . .. do dnia ... . . ... ....... . ..... z tym, ze kaZdej ze 

stron przysluguje prawo do jej rozwil}Zania za uprzednim dwutygodniowym okresem 

wypowiedzenia. 

§4 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaj'l formy pisemnej pod rygorem niewaZnosci. 

§5 

W sprawach nieuregulowanych mmeJsZll umow'l maN zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

§6 

Umowy sporz'ldzono w dw6chjednobrzmi'lcych egzemplarzach, po jednym dla kaZdej ze stron. 

(podpis opiekuna) (podpis W6jta Gminy) 



.

Za1llcznik Nr 3 do Zarzqdzenia Nr 40/2017 W6jta Gminy Nowe Miasto z dnia 31 sierpnia 2017 roku 

Nowe Miasto, ....... . . . .... . ... .. .... .. ..... . . 


( imi~ i nazwisko rodzicaiopiekuna prawnego) 

(adres) 

(numer teJefonu) 

RACHUNEK 

za zwrot kosztow dowozu ucznia niepelnosprawnego 


Przedkladam rachunek za przejazdy ucznia ......... .. ......... . . . ... . ... . . . .... . . .. ....... . . . ........ . 


z miejsca zamieszkania, tj. z miejscowosci .. . .. . .. . .... .. . . .. . . ... .. . ... ..... . . ... do ... . ... . .... .. .. . 


w okresie od .. . .. . .. ......... .. ... ... .... . do . ..... . ........... . ......... . ..... . ... zgodnie z umow'! nr 


..... . .... .. .... . ...... . ... z dnia . . .......... ... ... . . . 


ROZLICZENIE 

Odleglosc domu od placowki oswiatowej . . .... km x stawka . . ....... zllkm x liczba dni 


obecnosci w przedszkolulszkole/osrodku .... . ... . x 4 = ..................... zl 


(podpis rodzicaiopiekunaiopiekuna prawnego) 

POSWIADCZENIE DYREKTORA 

Poswiadcza siy, ze uczen . . . . ..... .. ... . .... .... . w okresie od ..... .. ... . ..... do ... . ... . ..... .. byl 

obecny na zajyciach przez .. . ... . .. dni. 

(data, podpis i piecz~c dyrektora) 


