
Zarzqdzenie Nr 5 03/2020

Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec

2dnia23.06.2019 r.

w sprawie zasad zapewnienia bezplatnego transportu i opieki w czasie ptzewozrr

do przedszkola, oddzialu przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania
przedszkolnego, szkoly, oSrodka rewalidacyjno-wychowawczego dzieci i uczni6w
niepelnosprawnych oraz zwrotu rodzicom/opiekunom prawnym koszt6w przewozu dzieci,

mlodzie?y i uczni6w niepelnosprawnych oraz rcdzic6w/opiekun6w prawnych

Napodstawieart,30ust. liust.2pkt.4ustawyzdniaSmarca1990r.osamorzqdzie
gminnym (Dz. U. 2020 r., poz.7l3), w zwiqzktt z art. 32 ust. 6 oraz art.39 ust.4, art. 39a
ustawy dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oSwiatowe (tj. Dz. U. 2020, poz. 910),

zarzqdza sig, co nastgpuje:

s1

Ustala sig zasady transportu dzieci i uczni6w niepelnosprawnych z miejsca zamieszkania

do przedszkoli, szk6l i oSrodk6w, umozliwiaj4cego realizacjg obowi4zku przedszkolnego,

obowi4zku szkolnego i obowi4zku nauki oraz zasady zwrotu koszt6w przejazdu w przypadku

zapewnienia transportu i opieki przez rodzic6w lub opiekun6w prawnych.

$2

1. Zadanie, o kt6rym mowa, mo2ebyd rcalizowane w formie:

a) bezplatnego dowozu ucznia niepelnosprawnego do przedszkola/szkolyloflrodka
i zapewnienie opieki w trakcie przejazdu;

b) zwrotu koszt6w dowozu ucznia niepelnolprawnego i jego opiekuna
do przedszkola/szkoly/oSrodka Srodkami komunikacji publicznej/prywatnej;

c) zwrotu koszt6w dowozu ucznia niepelnosprawnego do przedszkolalszkoly/oirodka
transportem prywatnym przez rcdzica/ opiekuna prawnego.

2. Wyb6r jednej z form wymienionych w ust. 1 nastgpuje na pisemny wniosek
rodzicalopiekuna prawrego, kt6rego wz6r stanowi zaL1cznik nr 1 do zarzqdzenia.

3. Wnioski, o kt6rych mowa w ust. 2 nale?y sklada6:

a) w przypadku organizacji bezptatnego dowozu acznia niepelnosprawnego ptzez Gming
Ogrodzieniec w terminie do 8 lipca kaZdego roku,

b) w przypadku organizacji dowozu ucznia niepelncisprawnego przez rodzic6dopiekun6w
prawnych w terminie do 31 sierpnia kaZdego roku.



4. W uzasadnionych przypadkach wniosek moile byi zloAony po uplywie terminu

okreSlonego w ust. 3, z zastrzezeniem, 2e rozpoczEcie realizacji zadania nast4pi w terminie do

30 dni od dnia zLoileniawniosku.

5. Do wniosku, o kt6rym mowa w ust. 2 nale?y zal4czy6:

a) kopig orzeczenia poradni psychologiczno - pedagogicznej o potrzebie ksztaicenia

specjalnego lub potrzebie zajqt rewalidacyjno - wychowawczych

b) kopig potwierdzenia przyjgcia dziecka do przedszkola/szkoly/oSrodka wydane przez

dyrektora lub osobg upowaznion4.

s3

Zwrot koszt6w dojazdu ucznia oraz jego opiekuna odbywa sig na zasadach okreSlonych

w umowie cywilnoprawnej zawartej migdzy Gmin4 Ogrodzieniec a rodzicami/opiekunami
prawnymi dziecka.

s4

!. Zwrotkoszt6w jednorazowego przewozu nastgpuje w wysokoSci okreSlonej wedlug wzoru

opisanego w art. 39a ust. 2 ustawy Prawo oSwiatowe.

2. Wzor wniosku w sprawie zwrotu rodzicom/opiekunom prawnym koszt6w przewozu dzieci,

rrrtodzie?y i uczni6w oraz rcdzic6w/opiekun6w prawnych do przedszkola, szkoly, oSrodka

rewalidacyjno-wychowawczego, umozliwiajEcego realizacjE wychowania przedszkolnego,

rocznego obowi4zkowego przygotowania przedszkolnego, obowi4zku szkolnego i obowi4zku

nauki stanowi zalqczniknumer 1 do niniejszego zarzqdzenia.

3. Liczba dni obecnoSci dziecka w przedszkoh.r/szkole/oSrodku musi byi poSwiadczona

podpisem dyrektora szkolylprzedszkola/oSrodka lub uprawnionej przez niego osoby.

4. Zwrot koszt6w dowozu transportem wlasnym nastgpuje na podstawre przedlohonego

oSwiadczenia o liczbie dowoz6w do szkoly, wraz z zaiwiadczeniem o liczbie dni obecnoSci

dziecka w szkole/przedszkolu/o3rodku, kt6rego wz6r stanowi zalqczniknr 2 do zarzqdzenia.

ss

Za dni nieobecnoSci ucznia w przedszkolu/szkole/oSrodku oraz za dni wolne od nauki

szkolnej zwrot koszt6w nie przysluguje.

s6

Zwrotkoszt6w dojazdu ucznianiepelnosprawnego oruz jego opiekuna Srodkami komunikacji

publicznej/prywatnej ustala sig na,podstawie przedlohonych bilet6w jednorazowych lub

bilet6w miesigcznych i oSwiadczenid,, kt6rego wz6r stanowi zal4cznik nr 3 do zarz4dzenta.



Za\qczniknr I do Zarz1dzenianr 50312020

Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec
z dnia23.06,2020 r'

Burmistrz Miasta i GminY
Ogrodzieniec

WNIOSEK
w sprawie dowozu ucznia niepelnosprawnego

do szkoly, przedszkola lub oSrodka
W ROKU SZKOLNYM ...........

Wystgpujg z wnioskiem o*:

a) organizacjE pruezgming beiplatnego dowozu ucznia do szkoly/przedszkolalo6rodka

b) zwrot koszt6w dowozu uczniado szkoly/ przedszkola/oSrodka wlasnym pojazdem

c) zwrot koszt6w dowozu ucznia do szkoly/ przedszkola/oSrodka Srodkami komunikacji

publicznej /prywatnej .

. Czy dziecko porusza sig na w6zku inwalidzkim? Tak Nie 
.

o Dodatkowe informacje o dziecku, niezbgdne do wlaSciwego sprawowania opieki

w czasie przewozrLi

Dane niezbgdne do rozpatrzenia wniosku:

1. Nazwisko i imig ucznia

3 . Adres zamieszkania ucznia (ulica, nr domu/mieszkania, kod, miej scowoSd) :

4. Szkolalub plac6wka, do kt6rej \czQszczauczefi (doktadny adres):

5. Nazwisko i imig rcdzica lub opiekuna prawnego, numer dokumentu tozsamo3ci

6. Adres zamieszkania rodzica lut'opiekuna prawnego (ulica, nr domu/mieszkania, kod,

miejscowoSd)

7. Numer telefonu kontaktowego ..



s7

1. W przypadku ucznia korzystaj4cego z internatu, podstawg obliczenia zwrotu koszt6w
przejazduucznia niepelnosprawnego wrazzrodzicemlopiekunem prawnym stanowi:

a) kwota zwrotu za dow6z transportem prywatnym obliczana jako iloczyn czterokrotnej

odlegloSci z miejsca zamieszkaniaucznia do intematu oSrodka, stawki za kilometr wskazanej

w $4 ust. I orczhczby tygodni obecnoSci ucznra w internacie oSrodka lub

b) kwota przedlolonych bilet6w komunikacj i publicznej /prywatnej .

2. Liczba tygodni obecnoSci ucznia w intemacie musi byd poSwiadczona podpisem dyrektora

lub uprawnronej przez niego osoby.

3. Zwrot koszt6w dowozu transportem wlasnym lub zwrot koszt6w bilet6w komunikacji
publicznej/prywatnej w przypadku ucznia korzystaj4cego z internatu nastgpuje na podstawie

przedtohonego oSwiadczenia wtaz z zalwiadczeniem o liczbie tygodni obecnoSci ucznia
w oSrodku, kt6rego wz6r stanowr zal1cznik nr 4 do zarzqdzenia.

s8

Traci moc Zarz1dzenie Nr 15012019 Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec z dnia
7 czerwca 2019 r. w sprawie zasad zapewnienia transportu dzieci i uczni6w
niepelnosprawnych z miejsca zamieszkania do przedszkoli, szk6l i oSrodk6w,
umo2liwiaj4cego realizacjE obowiqzku przedszkolnego, obowi4zku szkolnego i obowi4zku
nauki, organizowanego przez Gming Ogrodzieniec oraz zasad zwrotu koszt6w przejazdu

w przypadku zapewnienia transportu i opieki przez rodzic6w lub opiekun6w prawnych.

$e

Wykonanie zarzqdzeniapowierza sig Samodzielnemu Stanowisku ds. Spolecznych

s10 l

Zarzqdzenie wchodzi w Lycie z dniem podpisania.

Burmistrz Mista i GminY
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Zal1czniknr 2 do Zarz4dzenianr 50312020

Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec
z dnia23,06.2020 r.

Ogrodzieniec, dn.
Imig i nazwisko rodzicalopiekuna

Nr umowy

OSwiadczenie

Oswiadczam, 2e jestem rodzicem/opiekunem prawnym dziecka niepelnosprawnego
i ze korzystam z samochodu prywatnego marki

o pojemnoSci silnika cmr o numerze rejestracyjnym
rcdzaju silnika:

rodzaju paliwa: benzyna, olej napgdowy, autogaz*, Srednim zuLyciu paliwa w jednostkach na

100 kilometr6w dla danego pojazdu wedlug danych producenta
pojazdu..... do przewozrL dziecka do

przedszko I al szkoty I o Srodka.

W zwi4zku z powyhszym proszg o zwrot koszt6w dowoztt za miesi4c ...... 20...t.

Podpis rodzica/opiekuna prawnego

Zaiwiadczenie

Zalwiadcza sig, 2e

w przedszkolu/szkole/o Srodku .........dni w miesiacu

bytrla obecny/a

20...r.

Pieczqtka szkoty I przedszkola/oSrodka Podpis dyrektora przedszkola/szkoly/oSrodka

"niepotrzebne skreSlid



Kopia orzeczenia poradni psychologiczno - pedagogicznej o potrzebie ksztalcenia

specjalnego ucznra

Kopia potwierdzenia przyjgcia dziecka do szkolylprzedszkola/oSrodka przez

dyrektora szkoly I pr zedszko lalo Sro dka

Inne dokumenty

9. Okres Swiadczonej uslugi

8. Dokumenty dolqczone do wniosku**

1 0. O Swiad czenie wnioskodawcy :

A. Oswiadczam, 2e do przewozu mojego dziecka/ucznia niepelnosprawnego korzystam z
pojazdu o ponilszych parametrach:
1)marka, model, rocznik :........,........ .........,......,.....,.!
2)pojemnoSi silnika :..,..............
3)rodzaj silnika: ........:.........
4)rodzaj paliwa: benzyna, olej napgdowy, autogaz*,
S)Srednie zuLycie paliwa w jednostkach na 100 kilometr6w dla danego pojazdu wedlug
danych producenta poj azdu.....
B, Samoch6d jest sprawny technicznie - posiada aktualne badania techniczne: TAK/tliIEt .

C. Posiadam aktualne ubezpteczenie OC - TAKA{IE*.
D, Przyjmujg do wiadomoSci, 2e mogg zostat zobowiqzana/zobowiqzany*
do uwiarygodnienia danych zawartych we wniosku oryginalami dokument6w.
E. OSwiadczam, 2e znam i rozumiem zasady odpowiedzialnoSci karnej za zatajenie prawdy
|ub zeznanie nieprawdy zgodnie z art. 233 $1 w zwi4zku z $6 Ustawy z dnia 6 czerwca
1997 r. Kodeks karny i potwierdzam,2e povtyhsze dane s4 prawdziwe.
F. Przyjmujg do wiadomoSci, 2e liczba kilometr6w dla wybranej trasy zostanie przeliczona
na podstawie danych ze strony intemetowej Mapy'Google i bgdzie to trasa najkr6tsza
przeliczona na podstawie podanych adres6w z jednej wskazanej spoSr6d 3 opcji.
a) wszystkie dane zawarte we wniosku s4 prawdziwe,
b) wyralam zgodE na przetwarzanie danych osobowych zawarlych we wniosku dla cel6w
zwiqzanych z organizacj4 dowozu uczni6w do szk6l/przedszkoli/oSrodk6w, zgodnie z ustaw4
z l0 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 22018 r. poz. 1000),
c) dziecko dowozone bgdzie nastgpuj4cymi Srodkami komunikacji publicznej

na trasie

Proszg o przekazanie pienigdzy z tytulu zwrotu koszt6w dowozu dziecka na konto osobiste

numel:

Jd

Ogrodzieniec, dnia .......;.'..
czytelny podpis wnioskodawcy

'niepotrzebne skre5lid
'"dol4czony do wniosku dokument zaznaczyt znakiem ,,x"---wypelni6 

w przypadku wyboru ubiegania sig o zwrof koszt6w dowozu



Zatqczniknr 3 do Zarzqdzeniaw 503/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec

z dnia23.06.2020 r,

Ogrodzieniec, dn.
Imig i nazwisko rodzica/opiekuna

Nr urriowy

OSwiadczam. 2e jestem

OSwiadczenie

rodzicem/opiekunem dziecka niepelnosprawnego

i ze dowozilem/am dziecko Srodkami komunikacii

publicznejiprywatnej do ...

W zwiqzku z povtyhszym przedkladam bilety jednorazowe/ miesigczne za okres

....20,...r. na kwote

Podpis rodzicalopiekuna prawnego

Za(;wiadcza sig, 2e

w przedszkolu/szkole/oSrodku

Zalwiadczenie

.......r. bytla obecny/a

..dniwmiesi4cu .20,,.....r.

P i ecz4tka szkoly I przedszko I a/oSrod ka Podpis dyrektora przedszkola/szkoty/oSrodka

niepotrzebne skreSlid



Za\qczniknr 4 do Zanqdzenianr 50312020

Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec
z dnia23.06.2020 r.

Ogrodzieniec, dn.
Imig i nazwisko rodzica/opiekuna

Nr umowy

Odwiadczam, 2a jestem

wlasnym/Srodkami komunikacii

OSwiadczenie

rodzicem/opiekunem dziecka niepelnosprawnego

dziecko transportem

do internatu

i ze dowozilem/am

publicznej /prywatnej.

W zwi4zku zpowyLszym proszg o zwrot koszt6w dowozu za okres ......20..,t.

Podpis rodzica/opiekuna prawnego

Zafwiadczenie

Zaswiadcza sig, 2e ... .... byLla obecnyla w intemacie
t

......tygodni wokresie.... 20...r.

P ieczqtka int€rnatu/ o Sro dka Podpis dyrektora internatu/o$rodka

-niepotrzebne 
skresliC


