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Z^RZĄDZENIE NR 68/15

wÓ.rr.Ą GMINY BARTNIC ZKA
z dnia 30 września 2015 r.

w sprawie okreŚlenia zasad zwrotu kosztów dojazdu uczniów do placówek oświatowych

na terenie gminy Bartniczka

Na podstawię I4a ust.3, art. 17 ust.2,3 ustawy z dn.7 września 1991 r. o systemie

oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oruz art. 30 ust 1 ustawy z dn. 8

marca 1 990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U . z 2013 t. poz. 594 z późn. zm.), zarządzam co

następuje:

$ 1. Gmina zobowiąuje się zorganizowaóbezpłatny transport i opiekę dla:

1. Uczniów, których droga do szkoły przehłacza:

3 km - uczniowie klas I-IV szkół podstawowych,

4 km _ uczniowie klas V-VI szkół podstawo!\Tch oraz gimnazjów.

2. Dzieci Słetnich' których droga z domu do najblizszego publicznego przedszkola , oddziału

przedszkolnego w szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania

przedszkolnego przekr acza 3 hłn.

$ 2. Gmina zobawiązuje się zapewniĆ zwrot poniesionych kosztów za dojazd, o którym

mowa w $ 1 ust.l i dotyczy on wyłącznie dzieci oruz uczniÓw dojeŻdŻających do placówek

oświatowych na trasach, gdzie nie funkcjonuje zorganizowany dowóz szkolny, a odległości

od placówki oświatowej zgodne sąz zapisem art. 17' ust. 2 ustawy.

$ 3. Gmina zobowiązĄe się zapewnió zwrot poniesionych kosztów za dojazd, o któr;.łn

mowa w $ 1 ust.2 i dotyczy on dzieci 5 letnich i ich opiekunów dojeżdżających do

najbliższego oddziału przedszkolnego lub przedszkola na trasach, gdzie nie funkcjonuje

zorgatizowany dowóz szkolny, a odległość od placówki oświatowej jest zgodna z zapisem

art.l4a ust. 3 ustawy.

$ 4. Przy pokrywaniu kosztów dojazdu, o których mowa w $ 2 oraz $ 3 obowiąują

następujące zasady:

a) przy przejazdach środkami komunikacji publicznej zwrot kosztów następuje w wysokości

ceny okazanego biletu na danej trasie,



b) w przypadku braku komunikacji publicznej zwrot kosztów następuje w wysokości kwoty

odpowiadającej cenie biletu jak za trasę, gdyby takowy kurs był realizowany.

$ 5. RealizaĄa zwtotu kosztów nastąpi na podstawię składanego w terminie do dnia 15

września kazdego roku pisemnego oświadczenia rodziców o ponoszeniu przez nich

indywidualnych kosztów samodzielnego dowozenia dziecka do placówki oświatowej, bądź

tęŻnapodstawie oświadczenia o planowan}rrn zakupie biletów do refundacji.

1. Wzór oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 stanowi zaŁączn7k do niniejszego

zarządzetia.

2. Wypłaty następowaó będą po upływie kazdego miesiąca realizowanego dowozenia' do

dnia 14 następnego miesiąca.

$ ó. Wykonanie zarządzeniapowierza się pracownikom Wydziału oŚwiaty Kultury i Sportu.



Załączniknt l
do Zarządzenia Nr 68/15
Wójta Gminy Bartniczka
z dnia 30 września 2015r.

Imię i nazwisko rodzica /opiekuna prawnego miejscowość, data

adres zamieszkania

OSWIADCZENIE*

-::' 1. oświadczam, że w roku szkolnym .... we własnym zakresie

będę realizowaó dowożenie mojego dziecka

z miejsca zarnieszkanta do

(wpisać rodzaj placówki oświatowej)'

Realizacja dowozu do szkoły będzie odbywaó się z wykorzystaniem:

proszę określić środektransportu(np. samochód osobowy, marka i numerrejestracyjny)

2. oświadczarn, że w roku szkolnym . '.. we własnym zakresie będę

realizować dowożenie mojego dziecka ....poptzez zakw biletów

komunikacji publicznej z miejsca zanieszkania do

(wpisaó rodzĄ placówki oświatowej)

lub zwrot kosztów w wysokości kwoty odpowiadającej cenie biletu zgodnie z

postanowieniami $ 3 niniej sz ęgo zarządzenia.

*Zakłęś1ić właŚciwy wariant l lub 2.

Załacznikl
Zaświadczęnie dyrektora szkoły o statusię uczria na dany rok szkolny

data i podpis rodzica


