ZARZĄDZENIE NR OA.0050.65.2015
BURMISTRZA SULĘCINA
z dnia 24 lipca 2015 r.
w sprawie realizacji zadania polegającego na zapewnieniu transportu i opieki nad dziećmi
niepełnosprawnymi w czasie przewozu na trasie dom – szkoła – dom.
Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 poz. 594 t.j. ze
zm.) w związku z art. 17 ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.
2572 t.j. ze zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość powierzenia wykonania zadania
polegającego na zapewnieniu transportu i opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi uprawnionymi do bezpłatnego
dowozu do szkoły na trasie dom - szkoła – dom, ich rodzicom lub opiekunom prawnym na ich pisemny wniosek
w zakresie dowozu i opieki nad:
a) uczniem niepełnosprawnym, którego kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 71b ustawy
o systemie oświaty do najbliższej szkoły podstawowej i gimnazjum, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową,
upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym również do najbliższej szkoły
ponadgimnazjalnej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 21 roku życia;
b) uczniem niepełnosprawnym z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi, do ośrodka
umożliwiającego tym dzieciom i młodzieży realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, nie dłużej
jednak niż do ukończenia 25 roku życia;
2. Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego
zarządzenia należy złożyć na każdy nowy rok szkolny do Urzędu Miejskiego w Sulęcinie, w terminie do dnia
16 sierpnia.
§ 2. Powierzenie wykonania zadania, o którym mowa w § 1 zarządzenia, następuje na podstawie umowy
cywilnoprawnej zawartej pomiędzy wnioskodawcą a Gminą Sulęcin (wzór umowy stanowi załącznik nr 2 i 3 do
zarządzenia)
§ 3. 1. Zwrot kosztów za wykonanie zadania, o którym mowa w § 1 z tytułu przejazdów ucznia i jego opiekuna
na trasie dom – szkoła – dom środkami komunikacji publicznej następuje w wysokości cen biletów
i poświadczonej przez dyrektora szkoły obecności dziecka na zajęciach (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr
4 do zarządzenia).
2. Zwrot kosztów za wykonanie zadania, o którym mowa w § 1 zarządzenia samochodem prywatnym płatne
będzie według stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu nie wyższych niż określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 poz. 1414).
3. Wysokość zwrotu ustala się przy uwzględnieniu liczby kilometrów na trasie dom – szkoła - dom lub do
najbliższego przystanku komunikacji publicznej i poświadczonej przez dyrektora szkoły obecności dziecka na
zajęciach. Podstawą wypłaty wynagrodzenia jest oświadczenie rodziców lub opiekunów prawnych złożone
nie później niż do 5 dnia następnego miesiąca, potwierdzające realizację uzgodnionych warunków (wzór
oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do zarządzenia).
§ 4. Wypłata należności rodzicom lub opiekunom prawnym następuje z dołu do dnia 15 następnego miesiąca
po zrealizowaniu zadania transportu i opieki nad dzieckiem i potwierdzeniu realizacji w sposób określony
w § 3 ust. 1 i 2 zarządzenia.
§ 5. Zarządzenie wymaga ogłoszenia na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Sulęcinie.
§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu oraz Spraw
Społecznych Urzędu Miejskiego w Sulęcinie.
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§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Sulęcina
Dariusz Ejchart
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Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OA.0050.65.2015

………………………………….
(miejscowość, data)

Burmistrza Sulęcina

…………………………………
(imię i nazwisko)

z dnia 24 lipca 2015 r.

…………………………………
(adres zamieszkania)

…………………………………
…………………………………
(nr telefonu)

WNIOSEK
w sprawie dowozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły
w roku szkolnym ………………
Zwracam się z prośbą o:
zwrot kosztów dowozu do szkoły własnym samochodem
zwrot kosztów dowozu do szkoły środkami komunikacji
publicznej mojego dziecka:
…………………………………………………………………… ur. ………………………..
(imię i nazwisko dziecka)

zamieszkałego: …………………………………………………………………………………
(miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania)

uczęszczającego do szkoły: …………………………………………….....................................
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
Ilość kilometrów na trasie dom - szkoła wynosi ..................... km.*
Do wniosku załączam:
Aktualne orzeczenie o niepełnosprawności ucznia

Zaświadczenie ze szkoły, wydane przez dyrektora placówki
Kserokopia dowodu rejestracyjnego samochodu, którym dziecko jest dowożone*
Inne dokumenty:
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
Dodatkowe informacje o dziecku (informacja dotycząca rodzaju niepełnosprawności :
…………………………………………………..........................................................................
…………………………………………………………………………………………………...
Informacja dotycząca ochrony danych osobowych:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku dla celów
związanych z organizacją dowozu uczniów do szkół i przedszkoli zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.).
……………………………………………
Czytelny podpis wnioskodawcy

* dotyczy tylko dzieci dowożonych przez rodziców indywidualnie
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Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr OA.0050.65.2015
Burmistrza Sulęcina

Umowa nr

z dnia 24 lipca 2015 r.

Zawarta w dniu ………. pomiędzy Gminą Sulęcin reprezentowaną
przez:………………………..- Burmistrza Sulęcina przy
kontrasygnacie……………………….. Skarbnika
zwanymi dalej Zleceniodawcą,
a
………………..… zam. ………………,
zwanym dalej Zleceniobiorcą,
w sprawie zwrotu kosztów przejazdu dziecka wraz z opiekunem środkami komunikacji
publicznej.
§1
1. Przedmiotem

umowy

jest

zwrot

kosztów

przejazdu

ucznia

………………………………… i opiekuna…………………………………………..
do

………………………………………….,

środkami

komunikacji

publicznej,

w okresie od …………………do …………………………
2. Zgodnie z
przejazdu

Zarządzeniem Burmistrza Sulęcina Nr .......... z dnia ........... koszty
zwracane

będą

w

wysokości

ceny

biletów

dla

dziecka

i opiekuna.
§2
1. Zwrot kosztów o których mowa w § 1 następuje z dołu do 15 dnia następnego
miesiąca, po zrealizowaniu zadania transportu i opieki nad dzieckiem.
2. Warunkiem

wypłaty

zwrotu

jest

złożenie

przez

rodzica

oświadczenia

potwierdzającego wysokość poniesionych kosztów w danym miesiącu wraz
z biletami do Urzędu Miejskiego w Sulęcinie.

§3
Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają dla swej ważności zachowania formy
pisemnej.
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§4
W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą miały zastosowanie
przepisy Kodeksu Cywilnego.
§5
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej strony

Zleceniodawca
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Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr OA.0050.65.2015
Burmistrza Sulęcina

Umowa nr

z dnia 24 lipca 2015 r.

Zawarta w dniu ………. pomiędzy Gminą Sulęcin reprezentowaną przez :
……………………….. Burmistrza Sulęcina
przy kontrasygnacie
………………………...Skarbnika
zwanymi dalej Zleceniodawcą,

a
………………..… zam. ………………,
zwanym dalej Zleceniobiorcą,
w sprawie zwrotu kosztów dowozu dziecka wraz z opiekunem własnym samochodem.
§1
1. Przedmiotem umowy jest dowiezienie ucznia …………………………..……………...
(imię i nazwisko)

do ………………………………………………………………………………………
(nazwa szkoły)

w

okresie

od………………………..

do

………………………...,

własnym samochodem osobowym marki ……………………………………………
nr rejestracyjny ………………… o pojemności skokowej silnika ……..cm3.
2. Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Sulęcina Nr ......... z dnia ............ ustalam stawkę
za1 km przebiegu samochodu osobowego w wysokości .........zł.
3. Odległość pomiędzy miejscem zamieszkania dziecka, a siedzibą szkoły , której jest
uczniem oraz powrót wynosi …… km.

§2
1. Wysokość kosztów podlegających zwrotowi uzależniona jest od ilości dni w miesiącu,
w którym uczeń został dowieziony do placówki.
2. W celu potwierdzenia obecności dziecka w placówce należy przedłożyć oświadczenie
potwierdzone przez dyrektora szkoły lub osobę przez niego upoważnioną..
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§3
1. Zwrot kosztów następuje z dołu do 15 dnia następnego miesiąca po zrealizowaniu
zadania transportu i opieki nad dzieckiem.
2. Warunkiem wypłaty zwrotu kosztów jest złożenie przez rodzica do Urzędu Miejskiego
w Sulęcinie oświadczenia potwierdzającego wysokość poniesionych kosztów
w danym miesiącu .
§4
Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają dla swej ważności zachowania formy
pisemnej.
§5
W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą miały zastosowanie
przepisy Kodeksu Cywilnego.
§6
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej strony

Zleceniodawca
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Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr OA.0050.65.2015

Sulęcin, dnia ……………………

Burmistrza Sulęcina

………………………………….

z dnia 24 lipca 2015 r.

(imię i nazwisko rodzica)

………………………………….
(adres)

………………………………….
………………………………….
(nr konta)

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że dowoziłam dziecko …… …………………………………………………….
(imię i nazwisko dziecka)

do szkoły
……………………………………..…………………………………………………
(nazwa szkoły)

W miesiącu …………………………………..……. zakupiłam/em bilety dla dziecka
w wysokości ……………………… zł oraz dla opiekuna w wysokości ……………………zł
Łączna wartość zakupionych biletów: ………………………………………………………..zł
(słownie: ……………………………….……………………………………………….złotych)

…………………………………..
(podpis)
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Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr OA.0050.65.2015
Burmistrza Sulęcina
z dnia 24 lipca 2015 r.

Sulęcin, dnia.................................
Nazwisko i imię rodzica/opiekuna prawnego
.......................................................................
Nr umowy .....................................................
OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że :
1) jestem rodzicem /opiekunem prawnym dziecka niepełnosprawnego
...........................................................................................................................................
(imię i nazwisko)

2) korzystam z własnego samochodu marki ...................pojemność silnika ................ cm 3
o numerze rejestracyjnym ..............................do przewozu dziecka do szkoły.
W związku z powyższym przedkładam następujące rozliczenie kosztów dowozu dziecka
niepełnosprawnego za miesiąc ..................................................................... roku.
............. ……………………………….km x ….....................zł x …………. ……… dni
(Ilość km na trasie dom – szkoła – dom)

(stawka za km)

(dni obecności w placówce)

= ……………………… zł
(należność)

słownie:........................................................................................................................................
nr rachunku bankowego ……………………………………………………………………….

Podpis ........................................
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___________________________________________________________________________
POTWIERDZENIE OBECNOŚCI W SZKOLE
Liczba dni obecności.................w miesiącu.........................................................roku.
Pieczęć szkoły..............................................................
Podpis i pieczęć dyrektora /osoby upoważnionej...............................................................
___________________________________________________________________________
SPRAWDZENIE POPRAWNOŚCI ZŁOŻONEGO OŚWIADCZENIA
Po sprawdzeniu dokumentacji dotyczącej kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego do
szkoły stwierdza się prawidłowość złożonego oświadczenia i przekazuje do dalszej realizacji
Sulęcin, dnia ..........................................
Podpis merytorycznego pracownika Urzędu........................................................
___________________________________________________________________________
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