
Zarządzenie Nr J 5Z.).,W22, 

Burmistrza Miasta i Gminy Nowa S łupia 

zdnia 	 J. 

w sprawie okre ślenia zasad dowozu uczniów niepe łnosprawnych zamieszka łych na terenie 
Gminy Nowa S łupia objętych obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki oraz zasad zwrotu 
kosztów przejazdu uczniów niepe łnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów 
prawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, szko ły lub ośrodka umożliwiającego 
realizacj ę  obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz ądzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022r. 
poz. 559 z późn.zm.) oraz art. 32 ust. 6 oraz art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo 
oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1082 z pó źn. zm.) zarzędza się, co następuje: 

„ 1. 

Wprowadza się  zasady dowozu dzieci niepe łnosprawnych zamieszka łych na terenie Gminy Nowa 
Słupia obj ętych obowiązkiem szkolnym i obowi ązkiem nauki oraz zwrotów kosztów przejazdu 
uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca 
zamieszkania do przedszkola, szko ły lub o środka umożliwiającego realizacj ę  obowiązku szkolnego 
i obowiązku nauki, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia. 

* 2.  

Wykonanie zarządzenia powierza się  Kierownikowi Zespo łu Obsługi Szkół  Gminy Nowa Słupia. 

* 3.  
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Andrzej qsior 



Załącznik 
do Zarządzenia nr . /i 	1. 
z dnia 	.?. ł-.................. 

Burmistrza Miasta i Gminy Nowa S łupia 

Zasady dowozu uczniów niepe łnosprawnych zamieszkalych na terenie Gminy Nowa Słupia 
objętych obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki oraz zwrotów kosztów przejazdu uczniów 
niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca 
zamieszkania do przedszkola, szkoly lub ośrodka umożliwiającego realizacj ę  obowiązku 
szkolnego i obowiązku nauki. 

* 1. 

Osoby uprawnione do korzystania z bezplatnego dowozu organizowanego 
przez Gminę  

1. IlekroĆ  w niniejszych Zasadach jest mowa 0: 

1) Gminie - należy przez to rozumieć  Gminę  Nowa Słupia, 
2) uczniu - należy przez to rozumie ć  osobę  uprawnioną  do korzystania z bezpłatnego środka 

transportu do przedszkola, szko ły, ośrodka umożliwiaj ącego realizacj ę  wychowania 
przedszkolnego, obowi ązku szkolnego i obowiązku nauki, o której mowa w ust. 2 poni żej, 

3) szkole - należy przez to rozumieć  także przedszkole, oddzia ł  przedszkolny, inne formy 
wychowania przedszkolnego, gimnazjum, szko łę  ponadgimnazjalną, lub ośrodek który 
umożliwia uczniom realizacj ę  wychowania przedszkolnego, obowi ązku szkolnego i 
obowiązku nauki, 

4) rodzicu - należy przez to rozumieć  rodzica lub opiekuna prawnego ucznia, 
5) ustawie - należy przez to rozumie ć  ustawę  z dnia 14 grudnia 201 6r. Prawo o światowe, t.j. Dz. 

U. z2021r. poz. 1082 zpó źn. zm. 

2. Uprawnieni do korzystania z bezp łatnego środka transportu do przedszkola, szko ły, ośrodka 
umożliwiającego realizacj ę  wychowania przedszkolnego, obowi ązku szkolnego i obowiązku nauki są  
zamieszkuj ące na terenie Gminy: 

1) dzieci pięcioletnie i sze ścioletnie realizuj ące wychowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale 
przedszkolnym w szkole podstawowej, innej formie wychowania przedszkolnego lub o środku 
rewalidacyjno-wychowawczym (art. 32 ust. 6 ustawy); 

2) dzieci w wieku powyżej siedmiu lat posiadaj ące orzeczenie o potrzebie kszta łcenia specjalnego 
objęte wychowaniem przedszkolnym, nie d łużej jednak niż  do końca roku szkolnego w roku 
kalendarzowym, w którym dziecko ko ńczy 9 lat (art. 32 ust. 6 w związku z art. 31 ust. 2 ustawy); 

3) dzieci realizuj ące obowiązek szkolny w szkole podstawowej (art. 39 ust. 4 pkt 1 w zwi ązku z art. 
127 ustawy); 



4) dzieci realizuj ące obowiązek nauki w szkole ponadpodstawowej (dotyczy uczniów 
z niepełnosprawno ścią  ruchową, w tym z afazj ą, niepełnosprawnością  intelektualną  w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym) - nie d łużej jednak niż  do końca roku szkolnego w roku 
kalendarzowym, w którym uczeń  kończy 21 rok życia (art. 39 ust. 4 pkt 1 w zwi ązku z art. 127 ustawy); 

5) dzieci i młodzież  z niepełnosprawno ścią  intelektualną  w stopniu głębokim oraz dzieci i młodzież  
z niepełnosprawno ściami sprzężonymi, z których jedną  z niepełnosprawności jest niepełnosprawność  
intelektualna, uczęszczaj ące do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego - nie d łużej jednak niż  do 
końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym ko ńczą : 

a) 24 rok życia - w przypadku uczniów z niepe łnosprawno ściami sprzężonymi, z których jedną  
z niepełnosprawno ści jest niepe łnosprawność  intelektualna, 

b) 25 rok życia - w przypadku uczestników zaj ęć  rewalidacyjno-wychowawczych (art. 39 ust. 4pkt 2 
w związku z art. 36 ust. 17 ustawy). 

2. W celu skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w ust. 1 rodzic osoby uprawnionej sk łada 
wniosek na zasadach okre ślonych poniżej. 

2. 

Zasady korzystania z dowozu zorganizowanego 

1. Rodzic ucznia wyraża zgodę  na objęcie bezp łatnym zorganizowaniem dowozu uczniów 
do i ze szkoły przez Gminę, na podstawie z łożonego wniosku, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 
do niniejszych zasad. 

2. Do wniosku nale ży dołączyć : 
1) kserokopię  aktualnego orzeczenia o niepe łnosprawno ści dziecka, 

2) kserokopię  aktualnego orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie 
kształcenia specjalnego lub o potrzebie zaj ęć  rewalidacyjno-wychowawczych dziecka, 

3) zaświadczenie 	ze 	szkoły, 	w 	którym 	dziecko 	będzie 	realizowało 
w danym roku szkolnym wychowanie przedszkolne lub obowi ązek szkolny/nauki. 

3. Dowóz jest organizowany i zapisany zgodnie z harmonogramem na kolejne dni tygodnia 
uwzględniając czas rozpoczęcia i zakończenia zaj ęć  lekcyjnych uczniów. 

4. Rodzice odprowadzaj ą  i odbieraj ą  ucznia do i z pojazdu. W przypadku niepe łnosprawno ści 
ruchowej ucznia pomagaj ą  opiekunowi wsadzi ć  i wysadzić  ucznia do i z pojazdu. 



5. W razie choroby ucznia lub z innych powodów, dla których ucze ń  nie korzysta z dowozu rodzic 
niezwłocznie powiadamia kierowcę  lub pracownika ds. transportu o niekorzystaniu z dowozu w 
danym dniu. 

6. W czasie dowozów i odwozów nad bezpiecze ństwem czuwa opiekun. Gdy pojazd zatrzymuje się  
opiekun jako pierwszy wysiada z samochodu, otwiera drzwi, pomaga uczniowi przy wej ściu i wyj ściu, 
sadza go w razie potrzeby na dodatkowy fotelik, zupina pasy bezpiecze ństwa. Jeśli występują  
niepokojące objawy (złe samopoczucie itp.) u ucznia podczas jazdy opiekun informuje o tym fakcie 
rodzica. 

7. Rodzic ponosi odpowiedzialność  prawną  za ucznia do momentu przekazania ucznia przewo źnikowi 
odwożącego go do szkoły, a także od momentu odebrania ucznia w wyznaczonym miejscu postoju od 
przewoźnika przewożącego dziecko z danej szkó ł  do miejsca zamieszkania. 

8. Kierowca pojazdu informuje telefonicznie rodzica w przypadku znacznych opó źnień  w przewozach. 

* 3. 
Zwrot kosztów dowozu uczniów organizowanego przez rodziców 

1. Rodzicom przysługuje zwrot kosztów przejazdu ucznia z miejsca zamieszkania do szko ły środkami 
komunikacji własnej w przypadku, jeżeli dowóz zapewniaj ą  rodzice. 

2. Zwrot kosztów dowozu ucznia, o którym mowa w ust. 1 nast ępuje gdy dowóz i opiekę  zapewniaj ą  
rodzice, własnym zakresie: 
a) prywatnym samochodem rodzica; 
b) środkami komunikacji publicznej. 

3. Odległość  pomiędzy miejscem zamieszkania ucznia a szko łą  rozumiana jest jako odległość  liczona 
według najkrótszej, najbardziej bezpiecznej trasy łączącej te dwa miejsca. 

4. Zwrot kosztów dowozu ucznia nast ępuje za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym rodzic dowozi ł  
ucznia do szkoły. 

5. Liczba dni obecności ucznia w szkole musi by ć  poświadczona podpisem dyrektora tej szko ły lub 
upoważnionej przez niego osoby. 

6. Za dni nieobecno ści ucznia w szkole zwrot kosztów dowozu nie przys ługuje. 

7. Rodzic, który podpisał  umowę, o której mowa w § 4 ust. 3 oraz § 5 ust. 3, składa rachunek o zwrot 
kosztów dowozu ucznia. 

8. Rachunek, o którym mowa w ust. 8 nale ży złożyć  w Urzędzie Miasta i Gminy Nowa S łupia, nie 
później niż  do 1 O-go dnia miesiąca następuj ącego po miesiącu, w którym realizowano dowóz ucznia 
z tym, że rozliczenie kosztów przejazdu za m-ce wrzesie ń, październik, należy złożyć  nie później 
niż  do 15 listopada danego roku, w którym składany jest wniosek o zwrot kosztów. 



9. Zwrot kosztów dowozu ucznia nast ępuje nie później niż  14 dni od z łożenia prawid łowo 
wystawionego rachunku. 

Zwrot kosztów przejazdu uczniów prywatnym samochodem rodzica 

1. Podstawą  zawarcia umowy o zwrot kosztów przejazdu ucznia prywatnym samochodem 
rodzica jest z łożenie w Urzędzie Gminy wniosku, którego wzór stanowi załącznik Nr 2 do 
niniejszych zasad wraz z wymaganymi za łącznikami. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 nale ży złożyć  do dnia 31 sierpnia każdego roku. W 
uzasadnionych przypadkach wniosek mo że być  złożony po upływie okre ślonego powyżej terminu. 

3. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, o którym mowa w ust. 1, Burmistrz Miasta i Gminy Nowa 
Słupia zawiera z rodzicem umowę  określającą  warunki zwrotu kosztów dowozu ucznia prywatnym 
samochodem rodzica. 

4. Umowa, o której mowa w ust. 3 zawierana jest na czas okre ślony. 

S. Wzór umowy określającej zasady zwrotu kosztów dowozu ucznia oraz przejazdu jego rodziców 
prywatnym samochodem osobowym z miejsca zamieszkania ucznia do szko ły stanowi załącznik 
Nr 3 do niniejszych zasad. 

6. W przypadku gdy rodzic dowozi ucznia do szko ły, prywatnym samochodem osobowym obliczenie 
wysokości zwrotu kosztów jednorazowego dowozu nast ępuje w wysokości określonej według 
poniższego wzoru zgodnie z art. 39a ust. 2 ustawy: 
koszt=(a b)*c*d/100 

gdzie: 

a- liczba kilometrów dowozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania ucznia do, szko ły, a także 
przejazdu rodzica z tego miejsca do miejsca zamieszkania lub miejsca pracy i z powrotem 

b- liczba kilometrów przejazdu rodzica drogami publicznymi z miejsca zamieszkania rodzica do 
miejsca pracy i z powrotem, jeżeli rodzic nie wykonywa łby dowozu ucznia, o którym mowa w lit. 
a. 

c- średnia cena paliwa w danej gminie właściwa dla danego prywatnego samochodu osobowego. 

d- średnie zużycie paliwa w jednostkach na 100 kilometrów dla danego prywatnego samochodu 
osobowego według danych producenta tego samochodu. 



7. Odległość  pomiędzy miejscem zamieszkania ucznia a szko łą  jest rozumianajako długość  najkrótszej 
trasy łączącej te dwa miejsca. 

8. Średnią  cenę  jednostki paliwa w Gminie okre śla na każdy rok szkolny Rada Gminy w drodze 
uchwały, uwzględniając ceny jednostki paliwa w Gminie. 

* 5  
Zwrot kosztów przejazdu uczniów środkami komunikacji publicznej. 

1. Podstawą  zawarcia umowy o zwrot kosztów przejazdu uczniów środkami komunikacji publicznej 
jest złożenie w Urzędzie Gminy wniosku którego wzór stanowi zalęcznik Nr 4 do niniejszych zasad 
wraz z wymaganymi załącznikami. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 nale ży złożyć  do dnia 31 sierpnia każdego roku. W uzasadnionych 
przypadkach wniosek mo że być  złożony po upływie okre ślonego powyżej terminu. 

3. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, o którym mowa w ust. 6, Burmistrz Gminy zawiera z 
rodzicem ucznia umowę  określającą  warunki zwrotu kosztów przejazdu środkami komunikacji 
publicznej. 

4. Umowa, o której mowa w ust. 3 zawierana jest na czas okre ślony. 

5. Wzór umowy określający zasady zwrotu kosztów dowozu ucznia oraz przejazdu jego rodziców 
środkami komunikacji publicznej z miejsca zamieszkania ucznia do szko ły stanowi zalęcznik Nr 
5 do niniejszych zasad. 

6. Podstawę  obliczania zwrotu kosztów dowozu ucznia i przejazdu rodziców środkami komunikacji 
publicznej po uwzględnieniu ulgi wynikaj ącej z ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach 
do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. z 201 8r. poz. 295) 
stanowi wysokość  faktycznie poniesionych kosztów na podstawie przedstawionych biletów. 



Załącznik nr 1 

(Imię  i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego) 

(adres zamieszkania) 

Tel. kom. ............................... 

Urząd Miasta i Gminy w Nowej S łupi 

ul. Rynek 15 

26-006 Nowa S łupia 

WNIOSEK 
o dowóz dziecka niepe łnosprawnego do przedszkola/szkoly/ośrodka* 

iw roku szkolnym .........................  

Występuję  z wnioskiem o organizacj ę  przez gminę  bezpłatnego dowozu zbiorowego ucznia 
do przedszkola/szko ły/o środka 

1. Imię  i nazwisko wychowanka/ucznia: 

2. Data i miejsce urodzenia ...................................................................................... 

3. Adres zamieszkania ............................................................................................. 

na trasie dom - 

(nazwa i dokładny adres placówki o światowej) 
- dom 

Wiekdziecka ....................................................................................... 



Rodzaj niepełnosprawno ści 

Dodatkowe informacje o dziecku (informacja dotycz ąca rodzaju niepe łnosprawności dziecka): 
- czy dziecko porusza si ę  samodzielnie czy na wózku, czy potrzebny jest odpowiedni fotelik, 
- jak dziecko zachowuj ę  się  podczas jazdy samochodem, 
- dodatkowe informacje o potrzebach i zachowaniach dziecka niezb ędne podczas korzystania 
z dowozu zbiorowego dzieci/uczniów niepe łnosprawnych 

Oświadczam, że: 

1)wszystkie dane we wniosku s ą  prawdziwe, 
2) znana mi jest tre ść  klauzuli informacyjnej zamieszczonej poniżej dotyczącej przetwarzania danych 
osobowych, 
2) przyjmuję  do wiadomości, że mogę  zostać  zobowiązana/zobowi ązany*  do uwiarygodnienia danych 
zawartych we wniosku orygina łami dokumentów 
3) znam i rozumiem zasady odpowiedzialno ści karnej za zatajenie prawdy lub zeznanie nieprawdy 
zgodnie z art. 233 § 1 w związku z § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny i potwierdzam, 
że powyższe dane są  prawdziwe. 

(czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

ZAŁĄCZNIKI 
Kserokopia aktualnego orzeczenia o niepe łnosprawno ści dziecka. 

Kserokopia aktualnego orzeczenia z poradni psychologiczno-pedagogicznej o 
potrzebie 	kształcenia 	specjalnego 	lub 	o 	potrzebie 	zajęć 	rewalidacyjno- 
wychowawczych dziecka.  
Zaświadczenie z przedszkola/szko ły/o środka, w którym dziecko będzie realizowało 
w roku szkolnym .................................roczne przygotowanie przedszkolne 
lub obowiązek szkolny/nauki.  
Inne dokumenty 



Załącznik nr 2 

(Imię  i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego) 

(adres zamieszkania) 

Tel. kom ............................... 

Urząd Miasta i Gminy w Nowej Siupi 

ul. Rynek 15 

26-006 Nowa S łupia 

WNIOSEK 
w sprawie zwrotu kosztów przejazdu ucznia niepe łnosprawnego do 

przedszkola/szkoly/ośrodka * w roku szkolnym 

Na podstawie art. 32 ust. 6, art. 39 ust. 4, art. 39a ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo o światowe 
(Dz. U. z 2021r., poz. 1082 z pó źn. zm.), a także art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z pó źn. zm .). 

1. Wnioskuj ę  o zwrot kosztów za przewóz dziecka/ucznia niepe łnosprawnego, w r. szkolnym 
....................prywatnym samochodem osobowym 

1) Imię  i nazwisko dziecka/ucznia niepe łnosprawnego: 

2) Data urodzenia dziecka/ucznia niepe łnosprawnego: 

3) Nazwa i adres przedszkola/szko ły/o środka rewalidacyjno-wychowawczego* do którego ucz ęszcza 
dziecko: 

4) Adres zamieszkania dziecka/ucznia niepe łnosprawnego (dalej: miejsce zamieszkania) 



5) Okres dowożenia dziecka do szko ły/przedszkola/o środka 

od..........................................do ........................................... 

6) Liczba kilometrów w jedną  stronę  na trasie z miejsca zamieszkania do szkoly/ 
przedszkola/ośrodka ....................................... 

7) Imię  i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego: 

8) Adres miejsca pracy rodzica/opiekuna: 

9) Dane pojazdu którym dziecko/ucze ń  będzie dowożony: 

1 Marka 

2 Model 

3 Rok produkcji  

4 Nr rejestracyjny 

5 Pojemność 	skokowa 	silnika cm3  
(cm")  

6 Średnie zużycie paliwa na 100 11 OO/km 
km dla danego pojazdu wg 

- danych producenta pojazdu  
7 Rodzaj paliwa Benzyna Olej Olej LPG 

(właściwe zaznaczy ć) bezołowiowa napędowy napędowy 
95 	/ 	98 

Oświadczani, że: 

1) wszystkie dane we wniosku s ą  prawdziwe, 

2) znana mi jest tre ść  klauzuli informacyjnej zamieszczonej poniżej dotyczącej przetwarzania danych 

osobowych, TAK/NIE* 

3) samochód jest sprawny technicznie - posiada aktualne badania techniczne: TAKJNIE* 

4) posiadam aktualne ubezpieczenie OC - TAKJNIE* 

5) przyjmuj ę  do wiadomości, te mogę  zostać  zobowiązana/zobowiązany* do uwiarygodnienia danych 



zawartych we wniosku orygina łami dokumentów 

6) znam i rozumiem zasady odpowiedzialno ści karnej za zatajenie prawdy lub zeznanie nieprawdy 

zgodnie z art. 233 § 1 w związku z § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny i potwierdzam, 

te powyższe dane są  prawdziwe. 

(czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

ZALACZNIKI 

Kserokopia aktualnego orzeczenia o niepe łnosprawno ści dziecka. 

Kserokopia aktualnego orzeczenia z poradni psychologiczno-pedagogicznej o 
potrzebie 	kształcenia 	specjalnego 	lub 	o 	potrzebie 	zaj ęć 	rewalidacyjno- 
wychowawczych dziecka.  
Zaświadczenie z przedszkola/szko ły/o środka, w którym dziecko będzie realizowa ło 
w roku szkolnym .................................roczne przygotowanie przedszkolne 
lub obowiązek szkolny/nauki.  
Inne dokumenty 



Załącznik nr 3 

Umowa Nr.!. (wzór) 

określająca zasady zwrotu kosztów przejazdu ucznia niepe łnosprawnego do szko łyl 
przedszkola/ośrodka* prywatnym samochodem osobowym 

Zawarta w dniu ...............................r. pomi ędzy Gminą  Nowa Słupia, ul. Rynek 15, 26-006 
Nowa Słupia, NIP ..........................................„ reprezentowan ą  przez: 

Burmistrza Miasta i Gminy Nowa S łupia - ................................... 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Nowa S łupia - Pana/Pani ................... 

zwaną  dalej „Gminq” 

a Panią/Panem.................................................. 
zam............................................................................. 

legitymującą/legitymuj ącym się  dowodem osobistym Nr ......................................-
rodzicem/opiekunem/ opiekunem prawnym dziecka/ucznia niepe łnosprawnego, zwaną/zwanym dalej 
„Opiekunem". 

II 
1. Gmina realizuj ąc obowiązek wynikaj ący z art. 32 ust. 6 oraz art. 39 ust. 4 ustawy 
z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo o światowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z pó źn. zm.) w zakresie 

zapewnienia dowożenia i opieki nad uczniem niepe łnosprawnym 

(imię  i nazwisko ucznia) 	....................................................................................... 

zamieszkałym 
..............................„ zwanym dalej 

„Uczniem” 

powierza ten obowi ązek opiekunowi Pani/Panu....................................................... 

który bierze za nie odpowiedzialno ść  w tym czasie. 

Llim 
1. Opiekun oświadczą, że: 

1) dysponuje samochodem osobowym, zwanym dalej „samochodem": (poda ć  markę  i model) 
.......................o numerze rejestracyjnym .............................. „ Z 

silnikiem diesellbenzyna/gaz*  o pojemności skokowej silnika ........................ cm 3, rok 
produkcji............................................... 

2) będzie wykorzystywał  samochód do przewo żenia Ucznia na trasie: 
a) miejsca zamieszkania - szkola/przedszkole!o środek— miejsce zamieszkania i z p owrotem* 

b) miejsca zamieszkania - szko ła!przedszkole!o środek - miejsce pracy i z powrotem* 



3) posiada aktualną  polisę  ubezpieczeniową  od odpowiedzialności cywilnej (OC) oraz aktualn ą  
polisę  ubezpieczeniową  od następstw nieszczęś liwych wypadków (NW), 

4) jest odpowiedzialny za terminowe zawieranie kolejnych umów dotycz ących obowiązkowych 
ubezpieczeń  odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych OC oraz 
ubezpieczenia od nieszcz ęś liwych wypadków NW, 

5) ponosi wszelką  odpowiedzialność  za ewentualne szkody wynikaj ące z wypadków lub 
wszelkiego rodzaju zderze ń  wynikłych w czasie dowożenia i opieki nad Uczniem, 

6) gwarantuje bezpieczeństwo osób i mienia podczas przewozu Ucznia, 
7) jego obowiązkiem jest zapewnienie w łaściwego stanu technicznego samochodu. 

2. Gmina nie bierze odpowiedzialno ści za wypadki i zdarzenia jakiegokolwiek typu, w wyniku, 
których nastąpi szkoda materialna, uszkodzenia cia ła czy śmierć, spowodowana działalnością  
opiekuna. 

IM 

1. Wysokość  miesięcznej kwoty zwrotu kosztów dowozu Ucznia oraz Opiekuna samochodem jest 
obliczona w sposób następujący: 
iloczyn jednorazowego przewozu (obliczony wg wzoru) oraz liczby przewozów (dni) w miesi ącu: 

koszt=(a b)*c*d/100 

gdzie: 

a - liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania Ucznia do 
przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania 
przedszkolnego, o środka rewalidacyjno-wychowawczego, szko ły podstawowej albo szko ły 
ponadpodstawowej, a także przejazdu Opiekuna z tego miejsca do miejsca zamieszkania lub 
miejsca pracy, i Z powrotem, 

b - liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania Opiekuna do 
miejsca pracy i z powrotem, je żeli nie wykonywałby przewozu, o którym mowa w lit. a, 

c - średnia cena jednostki paliwa w danej gminie właściwego dla danego samochodu, 

d - średnie zużycie paliwa w jednostkach na 100 kilometrów dla danego pojazdu wed ług 
danych producenta samochodu. 

2. Wysokość  jednorazowego przewozu wg powyższego wzoru wynosi ................z ł  z 
uwzględnieniem: 

a) liczby 	kilometrów 	pomiędzy 	miejscem 	zamieszkania 	Ucznia 	- 
szkołą/przedszkolem/o środkiem - miejsce zamieszkania i z powrotem lub miejscem 
zamieszkania - szkołą/przedszkolem/o środkiem - miejsce pracy i z powrotem, która wynosi 

..............krn 

b) średniej ceny paliwa w gminie, która wynosi ........................zł  

c) średniego zużycia paliwa na 100 kilometrów dla samochodu, która wynosi 
1/100km 



3. Opiekun dowozi Ucznia do szkoły/przedszkola/o środka w dniach nauki szkolnej oraz w dniach, 
których obecno ść  Ucznia w szkole/przedszkolu/o środku jest konieczna ze względu na organizacj ę  
zajęć  w roku szkolnym ................................. 

* 4 . 

W celu uzyskania przez Opiekuna zwrotu kosztów przejazdu Ucznia samochodem, Opiekun ucznia 
składa w Urzędzie Miasta i Gminy Nowa Słupia rachunek wraz z potwierdzeniem dyrektora 
szkoły/przedszkola/o środka lub uprawnionej przez niego osoby o liczbie dni obecno ści Ucznia 
w szkole, którego wzór stanowi za łącznik Nr 1 do niniejszej umowy. 

Przekazanie na rachunek bankowy Opiekuna środków finansowych z tytu łu zwrotu kosztów przejazdu 
Ucznia, następuje na poniższy nr rachunku bankowego nie pó źniej niż  14 dnia od złożenia rachunku 
o zwrot kosztów przejazdu. 

NAZWABANKU................................................................................................ 

(podać  numer konta) 

Zwrot kosztów przejazdu nie przys ługuje za dni nieobecno ści Ucznia w szkole/przedszkolu/o środku. 

* 7.  

Kwoty, o których mowa w * 3 i * 4 nie podlegaj ą  opodatkowaniu na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 40c 

ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2022 poz. 1119). 

* 8.  

Umowa zostaje zawarta na czas okre ślony od dnia ................do dnia..................„ tj. na czas 

trwania zaj ęć  szkolnych w roku szkolnym ..................Każdej ze stron przys ługuje prawo jej 

rozwiązania za uprzednim dwutygodniowym wypowiedzeniem. 

lua 
Wszelkie zmiany i uzupełnienia wymagaj ą  formy pisemnej pod rygorem niewa żności. 

* 10. 

Spory wynikaj ące z realizacji niniejszej umowy rozstrzygane b ędą  przez sąd powszechny miejscowo 
właściwy dla Gminy. 

*11. 

W sprawach nie uregulowanych niniejsz ą  umową  mają  zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego 
i ustawy o systemie o światy. 

* 13. 



Umowę  sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla ka żdej ze stron. 

(podpis Opiekuna) 
	

(Podpis Burmistrza) 

(Podpis Skarbnika) 

*Niepotrzebne  skreślić  



Załącznik Nr 1 do umowy 

..............„dnia.................. 

imię  i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego 

adres 

telefon 

Rachunek 

Zwrot kosztów przejazdu ucznia niepe łnosprawnego prywatnym samochodem osobowym, zgodnie 
z urnową  nr ...........................z dnia ....................za miesi ąc .........................20.......r. 

Przedkładam rachunek za przejazd ucznia ........................................................................ 

doplacówki ........................................................................................................... 

(nazwa placówki) 

wokresie od ........................................................do ............................................... 

Wysokość  jednorazowego przewozu obj ętego umową  (§ 3 ust. 2 umowy) wynosi ......................zł  

x liczba dni faktycznego dowozu w okresie rozliczeniowym ................................. 

Kwota zwrotu wynosi .................................zł  
(słownie” ............................................................................................................ 

) 

Proszę  o dokonanie wypłaty na podany poniżej numer rachunku bankowego: 

NAZWABANKU.............................................................................................. 

(podać  numer konta) 

(podpis rodzica/opiekuna/opiekuna prawnego) 

(pieczątka placówki oświatowej) 



ZAŚWIADCZENIE 

Potwierdzam liczbę 	. dni obecności dziecka/ucznia 	 . 

w przedszkolu/szkole/o środku*  w miesiącu .................................................20..............r. 

(pieczątka i podpis osoby upoważnionej) 



Załącznik nr 4 

(Imię  i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego) 

(adres zamieszkania) 

Tel. kom................................ 

Urząd Miasta i Gminy w Nowej Siupi 

ul. Rynek 15 

26-006 Nowa S łupia 

WNIOSEK 
w sprawie zwrotu kosztów przejazdu ucznia niepe łnosprawnego do 

przedszkola/szkoly/oś rodka * w roku szkolnym ..................... 

Na podstawie art. 32 ust. 6, art. 39 ust. 4, art. 39a ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo o światowe 
(Dz. U. z 2021r., poz. 1082 z pó źn. zm.), a także art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm .). 
1. Wnioskuję  o zwrot kosztów za przewóz dziecka/ucznia niepe łnosprawnego, w r. szkolnym 

.................... ś rodkami komunikacji publicznej 

1) Imię  i nazwisko dziecka/ucznia niepe łnosprawnego: 

...............................................................................................................................„ 

2) Data urodzenia dziecka/ucznia niepe łnosprawnego: 

...............................................................................................................................„ 

3) Nazwa i adres przedszkola/szko ły/o środka rewa1idacyjnowychowawezego*  do którego uczęszcza 
dziecko: 

4) Adres zamieszkania dziecka/ucznia niepe łnosprawnego (dalej: miejsce zamieszkania) 



5) Okres dowożenia dziecka do szkoly/przedszkola/o środka 

od..........................................do ........................................... 

6) Imię  i nazwisko rodzica!opiekuna prawnego: 

7) Adres miejsca pracy rodzica/opiekuna: 

Oświadczam, że: 

1)wszystkie dane we wniosku s ą  prawdziwe, 
2) znana mi jest treść  klauzuli informacyjnej zamieszczonej poni żej dotyczącej przetwarzania danych 
osobowych, 
3) przyjmuję  do wiadomości, że mogę  zostać  zobowiązanaizobowiązany* do uwiarygodnienia danych 
zawartych we wniosku orygina łami dokumentów 
4) znam i rozumiem zasady odpowiedzialno ści karnej za zatajenie prawdy lub zeznanie nieprawdy 
zgodnie z art. 233 *1 w zwi ązku z * 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny i potwierdzam, 
Że powyższe dane są  prawdziwe. 

(czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

ZAŁĄCZNIKI 

Kserokopia aktualnego orzeczenia o niepe łnosprawności dziecka.  
Kserokopia aktualnego orzeczenia z poradni psychologiczno-pedagogicznej o 
potrzebie 	kształcenia 	specjalnego 	lub 	o 	potrzebie 	zajęć 	rewalidacyjno- 
wychowawczych dziecka.  
Zaświadczenie z przedszkola/szkoly/o środka, w którym dziecko będzie realizowało 
w roku szkolnym .................................roczne przygotowanie przedszkolne 
lub obowiązek szkolny/nauki.  
Inne dokumenty 



Załącznik nr 5 

Umowa Nr ......../............ (wzór) 

określająca zasady zwrotu kosztów przejazdu ucznia niepelnosprawnego do 

szkoły/ przedszkola/ośrodka* środkami komunikacji publicznej 

Zawarta w dniu ...............................r. pomi ędzy Ominą  Nowa Słupia, ul. Rynek 15, 26-006 
Nowa S łupia, NIP ..........................................„ reprezentowan ą  przez: 

Burmistrza Miasta i Gminy Nowa S łupia - ................................... 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Nowa S łupia - Pana/Pani ................... 

zwaną  dalej „Gminą” 

a Panią/Panem.................................................. 
zam............................................................................. 

legitymującą/legitymuj ącym się  dowodem osobistym Nr ......................................  

rodzicem/opiekunem/ opiekunem prawnym dziecka/ucznia niepe łnosprawnego, zwaną/zwanym dalej 
„Opiekunem". 

*1. 

1. Gmina Nowa Słupia realizuj ąc obowiązek wynikaj ący z art. 32 ust. 6 oraz art. 39 ust. 4 ustawy 
z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo o światowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z pó źn. zm.) w zakresie 
zapewnienia dowożenia i opieki nad uczniem niepełnosprawnym 

(imię  i nazwisko ucznia) 	....................................................................................... 

zamieszkałym 

..........................................................................„ zwanym dalej „Uczniem” 

powierza ten obowi ązek opiekunowi Pani/Panu....................................................... 

który bierze za nie odpowiedzialno ść  w tym czasie. 

*2. 

1. Opiekun oświadcza, że zapewni dowóz ucznia niepe łnosprawnego do szko ły/ przedszkola/o środka 
środkami komunikacji publicznej na trasie: 

miejsce zamieszkania - szkoła/przedszkole/o środek i z powrotem * 

2. Gmina nie bierze odpowiedzialno ści za wypadki i zdarzenia jakiegokolwiek typu, w wyniku, 
których nastąpi szkoda materialna, uszkodzenia ciała czy śmierć , spowodowana działalnością  
opiekuna. 

* 3 . 

1. Opiekun dowozi Ucznia do szkoły/przedszkola/o środka w dniach nauki szkolnej oraz w dniach, 



w których obecność  Ucznia w szkole/przedszkolu/o środku jest konieczna ze wzgl ędu na organizacj ę  

zajęć  w roku szkolnym ................................. 

4. 

1. Wysokość  miesięcznej kwoty zwrotu kosztów dowozu Ucznia i przejazdu Opiekuna środkami 

komunikacji publicznej obliczana jest jako wysoko ść  faktycznie poniesionych kosztów zakupu 

biletów na podstawie dołączonych biletów do Rachunku o zwrot kosztów przejazdu Ucznia oraz 

Opiekuna do szkoły/przedszkola/o środka środkami komunikacji publicznej. *  

2. W przypadku gdy Opiekun do łączy do Rachunku o zwrot kosztów przejazdu Ucznia 

niepełnosprawnego oraz jego Opiekuna do szko ły, przedszkola/o środka środkami komunikacji 

publicznej, bilety nie uwzgl ędniające należnych ulg na przejazdy Ucznia i Opiekuna, zostanie mu 

zwrócona równowarto ść  ceny biletów uwzględniających ulgi.* 

5. 

1. W celu uzyskania przez Opiekuna zwrotu kosztów dowozu Ucznia oraz przejazdu Opiekuna 

środkami transportu publicznego, Opiekun ucznia sk łada w Urzędzie Gminy: 

1) rachunek wraz z potwierdzeniem dyrektora szko ły/przedszkola/o środka lub uprawnionej przez 

niego osoby o liczbie obecności ucznia w szkole, którego wzór stanowi za łącznik Nr 1 do niniejszej 

umowy; 

2) bilety komunikacji publicznej za dany miesi ąc. 

Przekazanie na rachunek bankowy Opiekuna środków finansowych z tytułu zwrotu kosztów dowozu 

Ucznia, o którym mowa w § 1 nast ępuje na poniższy nr rachunku bankowego nie pó źniej niż  14 dnia 

od złożenia rachunku o zwrot kosztów przewozu, 

NAZWABANKU................................................................................................ 

(podać  numer konta) 

* 7.  

Zwrot kosztów przejazdu nie przys ługuje za dni nieobecno ści Ucznia w szkole/przedszkolu/o środku. 

* 8.  

Kwoty, o których mowa w * 3 j § 4 nie podlegaj ą  opodatkowaniu na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 40c 



ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2022r. poz. 1119). 

Umowa zostaje zawarta na czas okre ślony od dnia ................do dnia..................„ tj. na czas 

trwania zaj ęć  szkolnych w roku szkolnym ..................Ka żdej ze stron przys ługuje prawo jej 

rozwiązania za uprzednim dwutygodniowym wypowiedzeniem. 

* 10. 

Wszelkie zmiany i uzupe łnienia wymagaj ą  formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

*11. 

Spory wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzygane b ędą  przez sąd powszechny miejscowo 

właściwy dla Gminy. 

* 12. 

W sprawach nie uregulowanych niniejsz ą  umową  mają  zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego 

i ustawy o systemie oświaty. 

*13. 

Umowę  sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla ka żdej ze stron. 

(podpis Opiekuna) 
	

(Podpis Burmistrza) 

(Podpis Skarbnika) 

*Niepotrzebne  skre ś lić  



Załącznik nr 2 do umowy 

........................„dnia.................. 

imię  i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego 

adres 

telefon 

Rachunek 

(zwrot kosztów przejazdu ucznia niepe łnosprawnego oraz jego opiekuna do 

szkoły/przedszkola/ środka środkami komunikacji publicznej zgodnie z umową  nr ...................... 

z dnia .............................za miesiąc ...................................20.............r.) 

Przedidadam rachunek za przejazd środkami komunikacji publicznej 

ucznia.......................................................................................... 

orazopiekuna ............................................................................................... 

wokresie od .....................................do ................................................ 

z miejsca zamieszkania tj............................................................................... 

do(adres placówki) ...................................................................................... 

i z powrotem 

Należność  wynikająca z zakupu biletów miesięcznych wynosi: ........................................................ z ł  

(kwota słownie. ...................................................................................................................................... ) 

Należność  wynikająca z zakupu biletów jednorazowych wynosi .......................................................z ł  

(kwota słownie. .......................................................................................................................... ) 

Proszę  o dokonanie wypłaty na podany poniżej numer rachunku bankowego 

NAZWABANKU................................................................................................ 

(podać  numer konta) 

(podpis rodzica/opiekuna/opiekuna prawnego) 



(pieczątka placówki o światowej) 

ZAŚWIADCZENIE 

Potwierdzam liczb ę  .............dni obecno ści dzieckalucznia ............................................... 

w przedszkolu!szko łe/o środku* w miesiącu .................................................20..............r. 

(pieczątka i podpis osoby upoważnionej) 


