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ZAR.ZĄDZENIE NR 93122

WOJTA GMINY BARTNICZKA
z dnia 27 grudnia 2022 roku

w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych i ich rodziców z

miejsca zamieszkania do pnedszkola, szkoĘ lub ośrodka umożliwiającego realizację

obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki w plzypadku zapewnienia dowozu i opieki

przez rodziców.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

(Dz. U. Ż0Ż2 r. poz. 559, z późn. zm.) oraz art. 32 ust. 6, art. 39 ust. 4 pkt. 2, art. 3 9a ustawy

z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2a2| r. poz. 1082 z późt. zm.)

zatządzarn, co następuj e :

$ 1. Ustała się zasady zwrotu kosztów przejazduuczniów niepełnosprawnych i ich rodziców z

miejsca zamieszkania do najbliższego przedszkola' szkoły lub ośrodka umożliwiającego

realizację obowiązku szkolnego lub obowiąku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i
opieki ptzezrodziców.

$ 2. 1 . Zvlrot kosztów ptzejazdu przysługuj e rodzicom:

1) niepełnosprawnych dzteci pięcioletnich i sześcioletnich oraz dzieci w wieku 7 do 9 lat

objętych wychowaniem przedszkolnym, którym odroczono obowiąek szkolny;

2) uczniów niepełnosprawnych, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie

art. 127 Prawa oświatowęgo (kształcenie specjalne) - do nĄbliŻszej szkoły podstawowej,

3) uczniów z niepełnosprawnością ruchową, niepełnosprawnością intelektualną w stopniu

umiarkowanym lub znacznym - takze do najbliższej szkoły ponadpodstawowej; do końca

roku szkolnego w roku kalendarzowym' w którym uczehkończy 21. rok Ęcia;

4) dzieci i mŁodzieŻy z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim - do ośrodka

rewalidacyjno - wychowawczego - do końca roku szkolfiego w roku kalendarzowym' w

którym uczęń kończy 25. rok życia;



5) dzieci i tlłodzieŻy z niepełnosprawnościami sprzęŹonymi, z których jedną jest

niepełnosprawnośó intelektualna - do ośrodka rewalidacyjno - wychowawczego _ do końca

roku szkolnego w roku kalendarzowym' w którym uezeńkończy Ż4.rckŻycia;

Ż. Zwtot kosztów przejazdu przysługuje za dru nauki szkolnej, z wyłączeniem przerw

określonych w kalendarzu roku szkolnego.

$3. Warunkiem zwrotu kosztów przejazdujest złożenie w Urzędzie Gminy w Bartniczka

wniosku, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zaruądzenia, wraz z określonymi

we wniosku załącznikani

$4. 1. Na podstawie wniosku, o którym mowa w $ 3 zawiqanajest umowa pomiędzy

rodzicem/ rodzicami, opiekunem/ opiekunami a Wójtem Gminy Bartniczka.

2. Ułnowa, o której mowa w ust. 1 zawierana jest na czas trwania zajęÓ w danym roku

szkolnym.

$ 5. 1 . Zwrat kosztów dowozu następuje na podstawie rozliczenia, którego wzór stanowi

załączttlk nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2.Rozliczenie należy składaó razw miesiącu za miesiąc poprzedni.

3. Podstawę obliczenia zwrotu kosztów przejazdu stanowi:

1) dokument potwierdzaj ący ptzejazd dziecka (i opiekuna) _ bilety imienne' faktrrra

- w przypadku korzyst ania zpowszechnej komunikacj i zbiorowej,

2) w przypadku przejazdu samochodem stawka za 1 km przebiegu pojazdu w Gminie

Bartniczka wynosi l,038 zł.

4. Miesięczną wysokośó zwrotu kosztów ustala się:

1) w przypadku środków powszechnej komunikacji zbiorowej - na podstawie dokumentów, o

których mowa w ust. 3 pkl. 1o



2) w prąpadku dowoŻenia własnym samochodem - mnożąc koszt przejazduo którym mowa

w ust. 3 pkt. 2 przez liczbę potwierdzonych dni dowożenia ucznia,

3) w przypadku powierzenia wykonyr,vania transportu i sprawowania opieki w czasie

przewozu innemu podmiotowi' kwotę zwrotu kosztów przewozu wy|icza się tak samo jak w

punkcie 2,

5. Zwrot kosŹów dowozu dokonywany jest w terminie 14 dni od dnia przedłożenia

tozliczenia' o którym mowa w ust. 1 na wskazanę konto bankowe .

$ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dnięm podjęcia.



Załącznik nr l do zarządzeniant 93122
Wójta Gminy Bartniczka
z dnia27 grudnia 202Ż toku

Bartniczka, dnia

Wójt Gminy Bańniczka

WNIOSEK
o zwrot kosztów prze\Mozu ucznianiepełnosprawnego do przedszkola' szkoły lub ośrodka

J. DANE OSOBOWE WNIOSKODAWCY
Imię i nazwisko
Seńa i nr dowodu osobisteso

Adręs zamieszkania
MieiscowośĆ
Ulica. nr domu/lokalu
Kod pocztowy

Telefon kontaktowy
Numer konta bankoweso
Przedstawicielstwo RODZIC/OPIEKLrN PRAWNY (skreślić niepotrzebne)
TI. DAI{E OSOBOWE UCZNIA
Imię i nazwisko
Data urodzenia

Adres łamieszkania
MieiscowoŚć
Ulica, nr domt/lokalu
Kod pocztowy

Nazwa i adres
przedszkola/szkoły/ośrodka
(skreślić niepotrzebne) do którego
vczęszczauczen
HI. OSWIADCZENIA WNIOSKODAWCY
Wnioskodawca oświad cza że:
(należy zaznaczyć stawia|ąc X orazuzupehić luki)

Zapevniaptzewóz i opiekę samodzielnie (na własny koszt)
Planuię dowożenię w okresie od 20.... roku do 20.... roku
Zapevłnia ptzewóz pryrłatnym samochodęm osobow;zm marki
model........ rok produkcji .....'......... 

' 
pojemności silnika..

)

Liczbakilometrów ptzawozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania do placówki,
atakŻę przewozu rodzica ztego miejsca do miejsca zamieszkania lub miejsca pracy'
i z powroten ..............

Liczbakilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkartia rodzica do
miejsca pracy i z powrotem, jeżeli nie wykonywałby pfżewozu' o którym mowa powyżej

Powierzył wykonywanie transportu i sprawowanie opieki w cżasie prżewóżuTńemu
podmiotowi; Nazwa podmiotu .................

Wyżej wymieniony podmiot zapewnia prze:wóz samochodem osobowym
marki mnr{el !łi rnlr nrnńlllrnił
pojemności silnika
; a najkrótszattasaz miejsca zamieszkania ucznia do placówki i z powrotemptzĄeŻdzana tym
samochodem to ....................... km

Zapewnia ptzew óz środkami publicznego transportu zbiorowego
Nie uzyskuje zwrotu lub dofinansowania kosztów przewonl ucznia niepełnosprawnego
oraz jego opiekuna z innych fuódeŁ.



lnformacje zawarte w niniejszym wniosku t załącznikach do wniosku są zgodne z prawdą.

Lałączone do wniosku kopie dokumentów są zgodne z oryginałern

Podpis wnioskodawcy

oŚWIADCZENIE o WYRAZENIU zGoDY

Wyrażam zgodę na przefulłarzanie moich danych osobowych zgodnie

zRozporządzeniem Parlamenfu Errropejskiego i Rady (UE) 20161679 z dnia27 kwietnia 2016

r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przeturarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95l46/WE (ogólne

rozporządzenie o ochronię danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. l w celach rozpatrzenia

wniBsku o ptzyananie zwrotu kosztu dojazdu ucztiado przedszkola, szkoły lub ośrodka.

podpis

KLAUZULA INFORMACYJNA

l. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w Llrzędzie Gminy Bartniczka,87-32I

Bartniczka, ul. Brodnicka 8, telefon kontaktowy: 564936810, e-mail: ugb@data.pl jest WÓjt

Gminy Bartniczka.

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się

z lnspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inqpektprr?)cbi24.nl.

3. Dane osobgwe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia wniosku o przyznanie zwrotu

kosztów dojazdu ucznia do przedszkola, szkoły lub ośrodka.

4. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwatzanie danych

osobowych

5. Podstawą prawlą przetwatzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.

6. odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, któresna podstaryie zawartych umów

przet:waruĄą dane osobowe w imieniu Administratora.

7. osobą której dane dotycząmaprawo do:



' żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia

pr zetw arzania danych o sobowych.

- cofnięcia zgody w dowolnym momenciebez vypływu na zgodnośó z prawem przetwarzania,

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem'

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy ptzetwnzalie danych odbywa się

z naruszeniem przepisów powyższego rozpotządzenia tj. Pręzesa ochrony Danych

Osobowych, ul. Stawki 2, A0-193 Warszawa.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ptzy czym konsekwencją niepodania danych

osobowych jest brak możliwości tozpatrzenia wniosku o przyznarue zwrotu kosztów dojazdu

uczłiado przedszkolą szkoły lub ośrodka.

Ponadto informujemy, iż w zwięku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie

podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają vłyŁącznie na zautomatyzowanym

ptzetwatzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego roąorządzenia o

ochronie danych osobowych.

p"dpts

'lVvmagane załaczniki:

1) arzeczenie poradni psychologiczno_pedagogicarej o potrzebie kształcenia specjalnego
ucznia

2) zaświadczęnie z placówki oświatowej o realizowaniu nauki w danej placówce

3) Upoważnienie - zgodę właściciela/współwłaściciela do uĄrtkowania samochodu -- w
przypadku, gdy wnioskodawca nie jest jedynym właścicięlem pojazdu, lub uz1'tkuje
samochód, który nie jest jego własnością

4) Kopia dowodu Ęestracyjnego samochodu wykorzystywane go ptzez wnioskodawcę do
zapewnieniaptzewozu dziecka/ucznia (dotyczy tylko wnioskodawców dowożących osobiście
samochodęm osobowym)

5) pełnomocnictwo (upowaznienie) drugiego rcdzicalopiekuna prawnego dziecka do
wnioskowania/ zaularcia umowy we wspólnym interesie

ó) oświadczenie dotycące ochrony danych osobowych

7) oświadczenie podmiotu, że dowozi dziecko do placówki i sprawuje opiekę w czasię jazdy
(w przypadku gdy rodzic/opiekun prawny powierzył wykonywanie transportu i sprawowanie
opieki w czasie przewozu innemu podmiotowi)

8) Do wniosku moŻna zaŁączyó innę dokumenty poświadtzĄące informacje podane przez
wnioskodawcę (np. poświadczenie zamieszkania, kopia odpisu wyroku sądu orzekającego
rozwód lub separację, kopia aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka w przypadku osoby
samotnię wychowującej dziecko, kopia orzeczęnia sądu zobowiązująca jednego z rodziców do
ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka).



Załącmiknr 2 do zarząlzenianr 93/22
Wójta Gminy Bartniczka
z dnia 27 grudnia 2022 roku

Bartniczka

(imię i nazwisko wnioskodawcy)

(adres wnioskodawcy)

Ri0.ZLI]CZENIE KosZTÓw PRZEJAZD U

za .......... ....(miesiąc/rok) dotyczy umowy z dnia

oŚwIADCZENIn

oświadczam, Ża jestem rodzicem/opiekunem dziecka niepełnosprawrego

i zapewniam dziecku dowóz i opiekę w drodze dolze

szJęłylptzedszkola/ośrodka. oświadczart'że dzięcko w miesiącu .....20...'.. było dowożone

do szkoły/pruedszkola/ośrodka .......dni.

podpis rodzica

PoTWIERDZENIE DYREKToRA szKoŁY/PRzEDSZKoLA/osRoDKA

Potwięrdzam liczbę .......dni obecności ucznia nazajęciach szkolnych/edukacyjnych/opiekuńczych

w miesiącu ..20...

podpis i pieczęć dyrektora placÓwki oświatowej



ROZLTCZENIE FINANSOWN WOKIS

Rozliczenie kosztów przeiazdu_

1. Środkiem powszechnej komunikacji zbiorowej :

Suma kwot wg załączonych ..... dokumęntów potwierdzających przejazddziecka i opiekuna-
... zł (słownie:

2. Samochodem osobowym:
Koszt ptzejazdu ...'.. .'.'zł

Liczbadni dowozu - .... dni

Obliczenie:

Miesięczny dowóz: Koszt ptzejazdux liczba dni dowozu

Miesięczny dowóz: .'..... zł x ...... dni .....'''...'.....'= zł

Do zapłaty: .. zl(slotnic'''.''''''''''''

D2.801 rozdz.80113 $ 4300

Przelew na rachunęk bankowy _ numer konta
w terminie 14 dni od dnia przedłożenia rozliczenia

ą.

podpis i pieczęć osoby realizującej zwrot

zł)

zł)


