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ZARZ~ZENIE NR 4612020 

WOJTA GMINY NOWE MlASTO 


z dnia 31 lipca 2020 r. 

w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztow prajazdow dzie<:i, mlodzic:iy i ucmi6w niepelnosprawnych 
oru rodzic6w lub opiekunow prawnycb z miejsca zumieslkaoia i z powrotem do przedszkoia, oddzialu 

przedszkoloego w szkoJe podstawowej. innej formy WYChowBoia przedszkolnego, osrodka rewalidacyjno
wychowawczego, szkoty podstawowej aJoo szkoty ponadpodstawowej. 

Na podstawie Rrt. 30 ust. 1 llstawy z dnia 8 marea [990 r. 0 samorl4dzie gminn)'m (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 713) i art. 39 us!. 4, art. 39a ustaW')' z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oswiatowe (Oz. U. z 2020 r. 

poz. 9 J0) zarz'ldzam co nast~puje: 

§ J. I. Zwrot rodzicom/opiekunom prawnym kosztow przewow dzieci, mlodzieiy 1 UC7.l1i6w oraz 

rodzic6w/opiekunow prawnych z miejsca zam ieszkania do przedszkoJa, oddziafu przedszkolnego w szkole 

podslawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, osrodka rewalidacyjno-wychowawczego, szkoty 

podstawowej albo szkoty ponadpodstawowej i z powrotem nastt;puje, po spe'nien iu warunkow okre§lonych 

w ustawie Prawo oswiatowe. na podstawie zlozonego wniosku WTRZ z v,.rymaganymi dokumentami. 

2. Wz6r wniosk u stanowi za1lleznik Dr 1 do niniejszego zarz,!dzenia. 

3. Zwrot kosztow jednorazowego przewozu . nast~puje w wysokosci wyliczonej wedlug wzoru opisanego 

wart. 39a ust. 2 USlawy Prawo oswiatowe. 

§ 2. I . Pozytywne rozpalrzenie wniosku, a ktorym mowa w § I jest podslaw<I zawarcia umowy 

okreSlaj!)cej zasady zwrotu koszt6w przejazdu dziecka lub ucznia niepe/:nosprawnego prywalnym 

samochodem osobowym z miejsca zamieszkania do szkoty/przedszk.olal osrodka j z powrolem. 

2. Umowa 0 klorej mowa w ust. 1 zawierana jest pomiydzy Gmine!: Nowe Miasto a rodzicami lub 

opiekunami prawnymi dzieckalucznia niepe'nosprawnego. 

3. Wz6r umowy stanowi zatt)cZllik Dr 2 do niniejszego urz<}dzenia. 

§ 3. I. Liczba dni obecnosci dzieekalucznia w szkole/przedszkolulosrodku musi bye potwierdzona 

podpisem dyrektora ww. placowki lub uprawnio nej przez fliego osoby. 

2. Za dni nieobeenosci dzieckaluczn ia w szkoleJprzedszkolulosrodku zwrot koszt6w nie przystuguje. 

3. Aby otrzymac zwrot koszt6w przejazdu dziecka Itlb ucznia niepemosprawnego, rodzic lub opiekun 

prawny, kt6ry podpisal umowfY 0 kt6rej mowa w § 2 niniej szego urllldzenia, sktada do Urz~du Gminy 

w Nowym Mie~kie wniosek 0 zwrot kosztOw. 

4. Wzor wniosku stanowi zah}cznik nr 3 do niniejszego zarn)dzenia. 

5. Wyplata zwrotu koszt6w nast~powala bydzie po uptywie danego miesiftca w kt6rym dziecko/uezen byt 

dowozooy do szkoty, w tenninie 14 dni od daly zlozenia w Urz~d zje Gminy Nowe Miasto prawidlowo 

W)'pehlionego wniosku. 

§ 4. Traci moe: 

I. ZarZ!)dzenie Nr 40/20)7 W6jta Grniny Nowe Miasto z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie ustalenia 

zasad zwrotu kosztow przejazdu uezni6w i dl ieci nieprnnosprawnych Oral ieh rodzie6w, opiekunow lub 

opiekun6w prawnych z rniej sea zamieszkania do przedszkola, szkoty lub osrodka umozliwiaj!)cego 

rea lizacjy rocznego przygotowania przedszkolncgo, obowi¢u szkolnego i Obowj~2ku nauki, w przypadku 

7...apewnienia dowozu i opieki prz.ez rodzie6w, opiekun6w Jub opiekunow prawnych. 
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2. Zaf"UJdzenie Nr 14/20 18 W6jla Gminy Nowe Miasto z dnia 21 marca 201 8 roku w sprawie zmiany 

Za rUldzenia Nr 40/201 7 W6jta Gmi ny Nowe Miasto z dnia 3 1 sierpnia 20 17 roku w sprawie uslatenia 

zasad zwrotu kosztow przejazdu uczni6w i dziec i niepelnosprawnych oraz ich rodzic6w, opiekunow lub 

op iekunow prawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoty lub osrodka umozliwiajllcego 
realizacj y rocznego przygotowania przedszkolnego, obowi'lZku szkolnego i obowii) zku nauk i, w przypadku 

zapewnienia dowozu i opieki przez rodzic6w, opiekun6w lub opiekun6w prawnych. 

§ 5. Zar74dzenie wchodzi w tycie z dniem pod pisania. 

w6J
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ZallJcmik Nr I do zam;dzenia NT 4612020 
W6jta Gminy Nowe Miasto 
z dnia 31 lipea 2020 r. 

mjejscowo~c , dala 

!mi~ i nazwisko wnioskodawcy 

Adres zamieszkania 

tel. 

Wojl Gmioy Nowe Mias~o 

WNIOSEK 

o zwrot kosztow dowozu uczoia niepeloosprawnego do szkoly/ prLedszkola/ 

osrodka wlasnym srodkiem transponu w roku nkolnym 2020/2021 

Dane do rozpalrzenia wniosku: 

J. Tmiy i nazwisko dziecka: . 

2. Data urodzenia dziecka : 

3. Adres zamieszkania dziecka: . 

4. NazwB i adres szkotyl przedszkoJaI osrodka do kt6rego bydzie uczyszczalo dziecko: 

5. Okres dowozenia dziecka do szko-ty/przedszko lalo~rodka ad dnia ... . .. .. ...... do dOra .... ... ..... . . 

6. Dziecko bifdzie dowozone przez rodzica.lopiekuna prawnego .. 
(imi~ i nazwisko) 

samochodem: 

o numerLe rejestracyjnym ... .. ..... . 

marka, model, rocznik .... ...... ........................... . 

pojemnosc silnik8 ..................... . 

rodzaj paliwa: olej naprydowy, autogaz, benzyna * 
srednie zUZycie paliwa w jednostkach na 100 kilomelr6w dla danego pojazdu wedrugdanych 

producenLa pojazdu ............................................ . 

7. Imly j nazwisko, adres zamjeszkania rodzica lub opiekuna prawnego, nr PESEL 

8. Liczba kilometr6w prz.ewozu drogami pubJicznymi z miejsca zamieszkania do przedszko! a, oddzialu 

przedszkoJnego w szkole podstawowej, innej fomlY wychowania przedszkolnego. osrodka rewalidacyjno

wychowawczego, szkory podstawowej alba szkoly ponadpodstawowej. a talde przewozu rodzica z tego 

miejsca do miejsca zamieszkania lub miejsca pracy. i 1. powrotem ....... km. 
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9. Liezba kilometr6w przewozu drogami publ icznymi z miejsca zamieszkania rOOziea do miejsca pracy 

i z powrotem, jeteli nie wykonywalby przewozu, 0 ktof)'m mowa w pkt .8 . ... .. . .. k.m 

10. Nale.z.nosc z tytulu zwrotu kosztow przejazdow prosz~ przekazac oa rachllnek bankowy numer: 

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

11. Zat!\czniki do wnioskll (wlasciwe zaznacZ)'c znakiem "X"): 

Akrualne orreezenie 0 niepelnosprawnosci ucmia 

Aktualne oo.eczenie 0 potrzebi e ksztalcenia specjalnego ucw ia 

Skierowanie ucznia do ksztalcenia specjalnego w danej placowce 

Aktualne zaswiadczenie, te dziecko jest uczniem danej plac6wki 

Kserokopia dowOOu rejestracyjnego samochodu 

Kserokopia polisy ubezpieczeniowej pojazdu OC i NW 

Ksero uprawoienia do kierowaoia pojazdem 

lone dokumenty: . .. ...... ... .... .. . . . . ....... .. ..... .. .. .. .... ... .... ... ...... .. ........ .... ... ...... ...... .. .... ... . 
.. ..... ........ .... ............ .. .......... .. ... .... .. .. ... ....... .......... .............. ... ....... .... ... ..... .... .... .... .... . .... .... 

Oswiadczam. ie: 

I . Wszystkie dane podane we wniosku Sq zgodne ze stanem prawnym i faktycznym. 

2. SamochOd posiada aklualne badanta techniczne: TAK.!NI E* 

J. Posiadam aktualne ubezpieczenje OC -TAKfNIE* 

4 . Osoba, klara bc;dzie dowozila dziecko posiada uprawnienia do kierowania pojazdem zgodnie z ustaw~ 

z dnia 5 stycznia 20 II r. a kieruj'lcyc h pojazdami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1268). 

5. Przyjmuj~ do wiadomOSci, i e mog~ zostac zobowiJj.Zana/zobowiilZBny* do uwiarygodnienia danych 

zawartych we wniasku oryginalamj dokumentaw. 

(czylefny podpis wllioskodawcy) 

* niepotrzebne skreSlic 
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Zal~cznik NT 2 do zarU¢zenia NT 4612020 

W6jta Gminy Nowe Miaslo 

z dni a 31 Jipca 2020 r, 

Umowa w sprawic okreslenia zasad zwrotu koszt6w pn.ejazdu dzieci niepclnosprawnycb do 

szkoty/przedslkolalosrodka prywalnym samocbodem osobowym 

Zawarta w dniu .. .. ..... .. ..... ... .... ... ... roku pomi~dzy Gmin~ Nowe Miasto z siedlib~ w 09-110 Nowe 

Miasto, ul. Apteczna 8, rep rcuntowa OIl przcz: 


W6jta Gminy Nowe Miasto - SJawomira Dariusza Z.alewskiego 


pny kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Anny Oaszczy6skiej 


a 


Pani<)lPanem................................ legitylnujJ)co/ym siy dowodem osobistym nr ......... . 

wydanym przez .... ... ..... .. ..... .. . .. .. ... .. .. . .. .... , - rodzieem/opiekunem dziecka niepefnosprawnego 
........................................ , zam ieszkatJ)/tym .... ..... ..... ... . 


§ 1. 1. Pani/Pan .. . jako rodzic bydzi e wykorzystywac prywatny samochOd osobowy do przewozenra 

dziecka niepeinosprawnego .... .. .. .. .... ..... ... ...... ... , zam... .. ........ . . ... w drodze do 

i z powrotem, bionJc za nie odpowiedzialnosc w tym clasie. 

2. Dowoz rea lizowany bydzie samochodem osobowym marki .. ... .... .... .. . mode l .. .. nr reJ . 


.. ... . 0 pojemnosci silnika ..... .. em' .. ............ rocznik ... . ... .... rodzaj 

pallwa . ... .. . ... ... .... srednie zutycie paliwa w jednosikach na 100 kilometrow dla danego pojazdu 

wedlug danych producenta pojazdu . 

3. Rodzic oswiadcza, ze posiada wai ne ubezpieezenie OC i NW na czas lransportl.l dziec ka 


niepetnosprawnego. 


4. Obowi~kiell1 dow0Z<lcego jest zapewnienie wlaSciwego stanu lechnicznego pojazdu, kt6rym bC;dzie 

przewozone dziecko ni epelnosprawne. 

S. Gmina Nowe Miasto nie bierze odpowiedzialnosci za wypad ki i zdarzeniajakiegokolwiek typ\!, 

w wyn iku kt6ryeh nas14pi w szczegolnoSc i szkoda maleria lna, uszkodzenie ciala lub smiere spowodowana 

dzialalnoSci'J dowoi..IJcego. 

6. Rodzic/opiekun prawny ponosi odpowiedzialnosc za ewentualne szkody wynikaj<}ce z wypadk6w lub 

wszelkiego rodzaju zdarzen wynikfych w czasie dowoz.enia i opieki nad uczniem. 

§ 2. I . Z tyturu dowozu 0 klOrym mowa w § I , Pani/Pan ... " ................. otrzyma zwrot kosztOw 

przejazdu na trasie ... ... .... ... ... ..... .. .... ..... .. w wysokosci ok.reslonej wedtug wzoru opisanego 

wart . 39a ust . 2 ustawy. z dnia 14 grudnia 20 16 r. Prawo oswiatowe (Dz. U. z 2020 r. pOl. 910) 

koszt == (a- b)* c* dll 00 

gd zie: 

a -liezba kilometr6w przewozu drogami pu blicznymi z miejsea zamieszkania do przedszkola, oddziaru 

przedszkolnego w szkole podstawowej, innej rormy wychowa nia przedszko lnego, osrodka rewalidacyjno

\,vychowawczego. szkoty podstawowej albo szkoty ponadpodstawowej, a tak.i.e przewozu rodzica z tego 
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miejsca do miejsca zamieszkania lub miejsca pracy, i z powrotem, 


b - liczba kilometr6w przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania rOOzica do miejsca pracy 


j z powrolem, jeieli nie wykonywalby przewozu, 0 kt6rym mowa w lit. a, 


c - srednia cena jednostki paliwa w Gminie Nowe Miasto, wlasciwego dla danego pojazdu, 


d - srednie zutycie paliwa w jednoslkach l1a 100 kilometr6w dla danego pojazdu wed/ug danych 


producenta pojazdu. 


2. Wyplata zwrotu kosz:t6w nastlfpowata ~dzie po uptywic danego miesi4C3 w kt6cym dziecko bylo 

dowozone do plac6wki, w terminie do 14 dni od daty zlotenia w Urzt;dzie Gminy Nowe Miasto 

prawidlowo wypetnionego wniosku. 

4. Zwrot nastypowal bydzie na rachunek bankowy wskazany we woiosku. 

5. Dane dotycZllce liczby doi dowozenia dziecka do plac6wki j z powrotem w danym miesi~cu polWierdL1 


dyreklor plac6wki . Zwrot kosztow przejazdu nie przysluguje za dni nieobecnosci ucznia w plac6wce. 


§ 3. Umowy zawiera siy na czas okreslony od .. ....... .. ... .... .... do .. .... .............. . . 


z mozli woSciq wypowiedzenia przez kai.d<) ze sIron z.a uprzednim dwutygodniowym wypowiedzeniem. 


§ 4. Wszelkie zm iany umowy wymagaj'J fonn y pisemnej pod cygorem niewainosci. 


§ 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszq umow4 maj<) zastosowanie przepisy Kodeksu Cywi lnego. 


§ 6. Umowy spofZ(!dzono w trzech jednobrzmil}cych egzemplarzach, z kt6cych jeden otrzymuje 


rodzic/opiekun prawny dziecka niepetnosprawnego, a dwa Gmina Nowe Miasto. 


W6jt Gminy Nowe Miasto Rodzic/Opiekun prawny 
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Zah}cznik Nr 3 do zarz<jdzenia Nr 46n020 
W6jta Gminy Nowe Miasto 

z dnia 31 lipea 2020 r. 

imi~ i n~wisko wnioskodawcy miejsCQwoSG, data 

adres zamieszkania 

WNIOSEK 
o xwrol kosztow przejazdu dzieckaluczoia niepeloosprawnego do szkoly/ pr-udszkolaJ osrodka 

prywatnym samochodem osobowym 

przedkladam wniosek za przejazdy (lewia .......... , .......... ' ... w miesil:)cu 


z miejsca zamieszkania: ..... ...... ..... ...... ...... ... do .... ..... ...... .... ....... .... ..... . 


ROZLl CZENI E KOSZTOW PRZEJAZDU SAMOCHODEM WLASNYM, 


Liczba dni dowozu - ........... . .... ...doi 


Dzieona stawka kwoty Z'Nrotu ... ...... .... ....... ....zl 


Obliczenie kwoty zwrotu: koszl:: (a- b) --, c --, dl l 00 


gdzie: 


a -liczba kilometrow przewozu drogami publieznymi z miejsca zamieszkania do przedszkola, oddzialu 


przedszko lnego w szkole podstawowej, innej formy wyc howania przedszkolnego, osrodka rewalidacyjno 


wychowawczego. szkoly podstawowej alba szkoly ponadpodstawowej , a taki:e przewozu rodzica z tego 


miejsca do miejsca zamieszkania lub miejsca pracy, i z powrotem, 


b - li czba kilometr6w przewozu drogami publiczoymi z mi ejsca zamieszkania rodzica do miejsca pracy 


i z powrotem, jeteli nie wykonywa~by przewozu, 0 kLorym mowa w lit. a, 


c - srednia cena jednostki paliwa w Gminie Nowe Miasto, wtasciwego dla danego pojazdu, 


d - srednie zutycie pa li wa w jednoslkach na 100 ki lometrow dla danego pojazdu wed/ug danych 


producenta pojazdu. 


Liczba dni dowozu n dzienna stawka kwoty zwrotu = 


Do za platy: ... ... .. ...... zl (slownie ... ......) 

NUiner rachunku bankowego 


I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

(podpis rodzica! opiekuna prawnego) 

POTWIERDZENIE DYREKTORA PLACOWKI 

Potw ierdzam licz~ .............. dni dowoienia wI", dziecka do plac6wki i z powrolem w miesiqcu 


......... .. ....... .. 20 .. .. . r. 


(podpiS i piecz,!c tlyre/uora placolVki) 
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