
ZARZĄDZENIE NR 18/0050/2018
WÓJTA GMINY STARY LUBOTYŃ

z dnia 31 sierpnia 2018 r.

w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu do szkół i placówek uczniów niepełnosprawnych 
realizujących obowiązek szkolny lub nauki będących mieszkańcami Gminy Stary Lubotyń.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1875 ze zm.) w związku z art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo 
oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 ze zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się zasady zwrotu kosztów przejazdu do szkół i placówek uczniów niepełnosprawnych 
realizujących obowiązek szkolny lub nauki, o których mowa w art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 
14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 ze zm.), będących mieszkańcami Gminy 
Stary Lubotyń.

2. Określone w zarządzeniu zasady stosuje się w przypadku, gdy przejazd uczniów niepełnosprawnych 
i opiekę zapewniają rodzice lub opiekunowie prawni, zwani dalej „rodzicami”.

§ 2. Zwrot kosztów przejazdu uczniów, o których mowa w § 1 przysługuje rodzicom w następujących 
przypadkach dowozu:

1) środkami komunikacji publicznej,

2) prywatnym środkiem transportu (samochodem osobowym).

§ 3. 1. Podstawą obliczenia kwoty zwrotu kosztów przejazdu  uczniów niepełnosprawnych  stanowi :

1) w przypadku przejazdu ucznia i opiekuna środkami komunikacji publicznej – równowartość ceny 
przedstawionych biletów miesięcznych lub biletów jednorazowych z uwzględnieniem ulg przysługujących  
na podstawie odrębnych  przepisów,

2) w przypadku dowożenia ucznia prywatnym środkiem transportu – samochodem osobowym wysokość 
dziennej kwoty zwrotu kosztów przejazdu jest obliczana jako iloczyn podwójnej odległości z miejsca 
zamieszkania ucznia do przedszkola/szkoły/ośrodka i stawki za kilometr przebiegu pojazdu, określonej 
w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia  25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz 
sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów  służbowych samochodów osobowych, 
motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy ( Dz. U. z 2002 r., Nr 27, poz. 271 ze zm.).

2. Zwrot kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych przysługuje wyłącznie za liczbę dni obecności 
w szkole lub placówce, za dni nieobecności ucznia niepełnosprawnego zwrot kosztów nie przysługuje.

§ 4. 1. Zwrot kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych następuje na wniosek rodzica ucznia, którego 
wzór stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć :

1) kserokopię aktualnego orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia 
specjalnego dowożonego ucznia,

2) kserokopię dowodu rejestracyjnego,

3) potwierdzenie przyjęcia dziecka do przedszkola/szkoły/ośrodka.

3. Zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych dokonuje się na podstawie umowy, zawartej 
pomiędzy rodzicem ucznia niepełnosprawnego, a Wójtem Gminy Stary Lubotyń, której wzór stanowi załącznik 
nr 2 do zarządzenia.

§ 5. 1. Zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych dokonuje się na podstawie rozliczenia, które 
rodzic składa w Urzędzie Gminy w Starym Lubotyniu ( zał. nr 3 ).

2. Zwrot kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych przysługuje na okres objęty umową.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
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§ 7. Traci moc Zarządzenie nr 38/2009 Wójta Gminy Stary Lubotyń z dnia 21 sierpnia 2009 r. w sprawie 
zasad organizacji bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu oraz zasad zawierania umów dotyczących 
zwrotu kosztów przejazdów uczniów, dzieci i młodzieży.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy

Ireneusz Gumkowski
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......................................................  
(imię i nazwisko wnioskodawcy)  

..................................  
(nr PESEL)  

...................................  
(adres zamieszkania)  

...................................  
(nr telefonu)  

Wójt Gminy 

Stary Lubotyń 

 

W N I O S E K 

                                                           

Wnoszę o zwrot kosztów ponoszonych na przejazdu do szkoły / placówki mojego dziecka  

...................................................................................................................................................,  
(imię i nazwisko dziecka) 

zamieszkałego w........................................................................................................................  

 

Dziecko uczęszcza do (nazwa i adres szkoły/placówki) ......................................................  

 

..................................................................................................................................................  

 

Liczba kilometrów na trasie dom-szkoła wynosi.................................... km x 2 = ............ km. 

 

Dziecko dowożone jest przez (imię i nazwisko rodzica / prawnego opiekuna*) 

.................................................................................................................................... 

zam. w ...........................................................................................,  

będącego właścicielem samochodu marki .................................................o pojemności 

skokowej silnika ...................... cm
3
.  

Rachunek właściwy do przekazania zwrotu kosztów przejazdu:  

 

..................................................................................................................................................  
(numer rachunku) 

Załączniki:  

– kserokopia orzeczenia poradni o potrzebie kształcenia specjalnego dziecka,  

– kserokopia dowodu rejestracyjnego,  

– potwierdzenie przyjęcia dziecka do przedszkola, szkoły, ośrodka.  

 

 

...................................................... 
Czytelny podpis wnioskodawcy 

*niepotrzebne skreślić  

 

Oświadczenie  

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 

27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) oświadczam, iż wyrażam zgodę na 

przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych mojego dziecka, w tym 

danych o jego niepełnosprawności, dla celów realizacji przez Urząd Gminy w Starym 

Lubotyniu zwrotu kosztów ponoszonych przeze mnie na przejazd dziecka do 

szkoły/placówki.  

 

............................................ 
Podpis wnioskodawcy 

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 18/0050/2018

Wójta Gminy Stary Lubotyń

z dnia 31 sierpnia 2018 r.
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UMOWA Nr ................. 

 

Zawarta w dniu ................. w Urzędzie Gminy w Starym Lubotyniu, 07-303 Stary Lubotyń,  

pomiędzy: Gminą Stary Lubotyń NIP 759-16-24-568 reprezentowaną przez:  

Ireneusza Gumkowskiego – Wójta Gminy Stary Lubotyń, zwaną dalej „Gminą” 

a  

Panem/Panią 

............................................................................................. zam. ………………………. 

…………………………………………………………………………………………..   

będącym/ą rodzicem/opiekunem prawnym ucznia niepełnosprawnego  

...........................................................................................................  

 

§ 1. Strony zawierają umowę w sprawie zwrotu kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego 

do przedszkola /szkoły/ośrodka.  

 

§ 2. Umowę zawiera się na okres od dnia ............................ r. do dnia ................................. r.  

 

§ 3. 1. Pan/Pani .............................................. zobowiązuje się we własnym zakresie zapewnić 

dowóz i odbiór swojego syna/córki ..................................... do ............................................ 

oraz opiekę podczas przejazdu samochodem osobowym marki ............................o numerze 

rejestracyjnym................................ o pojemności skokowej silnika ............ cm
3
. 

2. Gmina zobowiązuje się do comiesięcznego zwrotu kosztów przejazdu, o których mowa w 

ust.1, obliczanych jako iloczyn:  

a. dziennej stawki obliczonej jako iloczyn podwójnej odległości z miejsca zamieszkania 

ucznia do placówki oświatowej i stawki za kilometr przebiegu pojazdu, określonej w 

rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków 

ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych 

samochodów osobowych, motocykli i motorowerów  niebędących własnością pracodawcy 

(Dz. U. z 2002 r., Nr 27, poz. 271 ze zm.).  

b. liczby dni w miesiącu, kiedy dziecko było dowożone do przedszkola, szkoły lub ośrodka – 

ustalony na podstawie wypełnionego załącznika nr 3 przez przedszkole, szkołę lub ośrodek.  

3. Pan/Pani .............................................zobowiązuje się dostarczyć rozliczenie o liczbie dni, 

kiedy uczeń był dowożony do szkoły w terminie 10 dni po upływie miesiąca, którego dotyczy 

zwrot kosztów przejazdu  (załącznik nr 3).  
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4. Zwrot kosztów przejazdu będzie następował na wskazany przez Pana/Panią nr konta w 

terminie 14 dni od dnia dostarczenia rozliczenia miesiąca, którego dotyczy zwrot kosztów.  

5. Zwrot kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych przysługuje wyłącznie za liczbę dni  

obecności w szkole lub placówce, za dni nieobecności ucznia niepełnosprawnego zwrot 

kosztów nie przysługuje. Zwrot kosztów dowozu nie obejmuje okresu wakacji.  

6. Rozliczenie dowozu ucznia za grudzień rodzic zobowiązany jest złożyć w Referacie 

Finansów  Urzędu Gminy w Starym Lubotyniu  nie później niż do 28 dnia tego miesiąca. 

Wypłata zwrotu kosztów nastąpi do dnia 31 grudnia.  

 

§ 4. 1. Gmina  nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikające z wypadków 

lub wszelkiego rodzaju zdarzeń mogących powstać w czasie transportu ucznia.  

2. Obowiązkiem rodzica jest zapewnienie właściwego stanu technicznego pojazdu, którym 

przewożony będzie uczeń niepełnosprawny.  

 

§ 5. 1. W przypadku wszelkich zmian warunków umowy, rodzic zobowiązuje się do 

natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie Referat Finansów Urzędu Gminy w Starym 

Lubotyniu pod rygorem natychmiastowego rozwiązania umowy bez zachowania okresu 

wypowiedzenia. 

2. W przypadku zmiany miejsca zamieszkania ucznia na gminę inną niż Gmina Stary 

Lubotyń,  zwrot kosztów dowozu nie przysługuje od dnia zmiany miejsca zamieszkania.  

 

§ 6. 1. Każdej ze Stron przysługuje prawo rozwiązania niniejszej umowy z zachowaniem  

1 miesięcznego terminu wypowiedzenia lub w dacie określonej w porozumieniu stron.  

2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

3. Spory w przedmiocie umowy rozstrzyga sąd właściwy dla Gminy Stary Lubotyń.  

 

§ 7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu 

dla każdej ze Stron.  

 

 

...................................                                                                                   .................................  

Gmina Stary Lubotyń                                                                                         Rodzic/opiekun  
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…………………………………………………… 
(nazwisko i imię rodzica/opiekuna/opiekuna prawnego) 

…………………………………………………………… 
(oraz adres zamieszkania rodzica/opiekuna/opiekuna prawnego) 

 

Umowa z dnia ………………. 

Stary Lubotyń, dnia ……………………….. 

 

 

ROZLICZENIE KOSZTÓW PRZEJAZDU 

Oświadczenie 

 

Oświadczam, że jestem rodzicem/opiekunem/opiekunem prawnym* dziecka niepełnosprawnego 

…………………………………………… i zapewniam dziecku dowóz oraz opiekę w drodze do 

przedszkola/szkoły/ośrodka* i z powrotem. 

 

Oświadczam, że dziecko w miesiącu ……………………….……….. 20 …. r. było dowożone do  

przedszkola/szkoły/ośrodka* i z powrotem przez ………….. dni. 

 

 

…………………………………………… 
(podpis rodzica/opiekuna/opiekuna prawnego*) 

 

Rozliczenie kosztów przejazdu 

1. Własnym samochodem: 

Podwojona liczba kilometrów na trasie dom – szkoła - ……………….. km 

Stawka za kilometr – 0,8358  (0,5214)  zł/km 

Liczba dni dowozu - ……………… dni 

Obliczenie: 

………… km * ………… zł/km * ……………. dni = ……………… zł 

 

Do zapłaty: …………….. zł (słownie ………………………………………………..…………………) 

 

2. Środkiem powszechnej komunikacji zbiorowej: 

Suma kwot wg załączonych ……. dokumentów potwierdzających przejazd dziecka i opiekuna –

………….…... zł.  

(słownie ….………………………………………………...……….……………….) 

Dz. 801 rozdz. 80113 § 4300 
 

1.Numer konta bankowego ……………………………………………..…………………………….. 
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