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7,ARZĄDZBNIE NR 3/23

WOJTA GMII\TY BARTNIC ZKA
z dnia 17 stycznia 2023 roku

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

miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoĘ lub ośrodka umożliwiającego realizację

obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki

przez rodziców.

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

(Dz. U. 2aŻŻ r. poz. 559, z poźn. zrtt.) or'az art.32 ust. ó, art.39 ust. 4 pkt.2, art.3 9austaw7'

z drua 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 202l t. poz. I08Ż z póżn. zm)
zaruądzarrt" co następuj e :

$ 1. sstała się zasady zwrotu kosztów przejazduuczniów niepełnosprawnych i ich rodzicow z

miejsca zamieszkania do najbliższego przedszkola, szkoły lub ośrodka umożliwiającego

realizację obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i
opieki ptzez rodzicór.v'

s 2. 1 . Zvłrot kosztów ptzejazdu przysługuj e rodzicom:

1) niepełnosprawnych dzięci pięcioletnich i sześcioletnich oraz dzteci w wieku 7 do 9 |at

obj ętych wychowaniem przedszkolnyn, którym odroczono obowiązek szkolny;

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

art.727 Prawa oŚwiatowego (kształcenie specjalne) - do najbliższej szkoĘ podstaw.owej,

3) uczniów z niepełnosprawnością ruchową, niepełnosprawnoŚcią intelektualną w stopniu

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

roku szkolnego w roku kalendarzowym' w którym uczeńkoirczy 21. rok życia;

4) dzieci i rrlodzieĘ z niepełnosprawnością intęlektualną w stopniu głębokim _ do ośrodka

rewalidacyjno - wychowawczego - do końca roku szkolnógo * roku kalendarzowym, w

którym uczenkończy 25. rok Życia;



5) dzieci i rrńodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedr'ą jest

niepełnosprałltrośó intelekf;alna ' do ośrodka re.*alidacyjno _ rłychor.'"'awczego - do końca

roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeńkonczy 24. tok Życia;

2. Zvłrot kosztów przejazdu przysługuje za dru nauki szkolnej, z wyłączeniem przerw

określonych w kalendarzu roku szkolnego.

$3. Warunkiem zwrotu kosztów ptzĄazdujest złozenie w Urzędzie Gminy w Bartniczka

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

we wniosku załącznikarrli

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

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

2. U3owa, o której mowa w ust. 1 zawięrana jest fta ezas trwania zĄęĆ, w danym roku

szkolnym.

$ 5. 1 . Zv,T ot kosztów dowozu następuje na podstawie rozliczenia, którego wzór stanowi

załączrltk nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2.Rozliczeirie należy składać razw iriiesiącu za rrriesiąc popizedni.

3. Podstawę obliczenia zwrotu kosztów przejazdu stanowi:

1) dokument potwierdzaj ący prze1azd dziecka (i opiekuna) - bilety imienne, faktura

- w przypadku korzystariaz powszechnej komunikacji zbiorowej,

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

Bartniczka w;mosi 1,15 zł.

4. Miesięczną wysokoŚć zwrotu kosztów ustala się:

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

o których mowa w ust. 3 pkt. ln



2) w ptrypadku dowożenia własn5rm samochodem - mnożąc koszt przejazdu o którym mowa

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

3) w przypadku połvierzenia wi'konyłvania transportu i sprawowania opieki w czasię

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

punkcie 2,

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

rozliczenią o klórym mowa w ust. 1 na wskazane konto bankowe .

$ 6. Traci moc Zaruądzenie Nr 93122 Wójta Gminy Bartniczka z dnia 27 grudnla Ża2Ż t.

w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych i ich rodziców

z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoĘ lub ośrodka umożliwiającego reaLizację

obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki ptzez

rodziców.

$7. {arządzenie wchodzi w Ęcie z dniem podjęcia.

rrziu'sJłztg



Załącznik nr l do zarządzenia łlr 3 l23
Wójta GmĘ Bartniczka
z dnia 17 sĘcania 2023 roku

Bartniczka, dnia

Wójt Gminy Bartniczka

WNIOSEK
o zwrot kosztów ptzewozuucznia niepełnosprawnego do przedszkola' szkoły lub ośrodka

Zapewnia ptzew óZ Środkami publicznego transportu zbiorowego
Nie uzyskuje zwrotu lub dofinansowania kosztów przewozuuczlianiepełnosprawnego
oraz iego opiekuna z innych źródeŁ.

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

Adres zamieszkania
Mieiscowość
Ulica, nr domu/iokalu
Kod oocztowv

Telefon kontaktowv
Numer konta bankorvego
Przedstawicielstwo RODZICiOPIEKUN PRAWNY (skreślić niepotrzebne)
II. DAI{E OSOBOWE UCZNIA
Imię i nazwisko
Data urodzenia

it'

Adres zĄmieszkania
MieiscowośÓ
Ulica, nr domu/lokalu
Kod pocztowv

Nazwa i adres
przedszko1a/szkoły/ośrodka
(skreśliÓ niepotrzebne) do którego
ŁLczęszczauczęil
HI. OSWIADCZANIA WNIOSKODAWCY
Wnioskodawca oświad cza żez
(naleŻy zaznaczyć stawiaiac X araz uzupełnić luki)

Zapewntaptzęwoz i opiekę samodzielnie (na własny koszt)
Planuje dowożenie w okresie od 20'... roku do . 20.... roku
Zapewnia przew óz prywatnym
model........

samochodem osobowym marki
rok produkcji .....'.'....... , pojemności silnika .

2

Liczba kilometrów przewoztl drogami publicznymi z miejsca zamieszkania do placówki,
atakŻe przewozu rodzica ztego miejsca do miejsca zamieszkania lub miejsca pracy'
i z powroteĘ ...........'.
Liczba kilometrów przewaz'u drogami publicznymi z miejsca zamieszkania rodzica do
miejsca pracy i z powrotem, jeżeli nie wykonywałby prżewozu, o którym mowa powyżej

Powierzył wykonywanie transportu i sprawowanie opieki w czasie przewlzu innemu
podmiotowi; Nazwa podmiotu .................

Wyżej wymieniony podmiot zapewtia ptzeulóz samochodem osobow;łn
marki ... , model ...........;;i........ rok produkcji
-.. ..:- - ,! 1 :t :1poJęInlrusol slrnKa
; a najkrótszatrasa z miejsca zarńęszkania ucznia do placówki i z powrotemprzejeżdŻana tym
samochodem to ....................... km



lrrfornracje zawarte w niniejszym wniosku i załącznikach do wriiosku są zg,cdne z ptawdą.

ZaŁączone do wniosku kopie dokumentów są zgodne z óryginałern

wał o wszelkich zmia zącycn przęwozu

Podpis wnioskodawcy

oŚwnncZENIE o wYRAżENIU ZGoDY

Wyrazam zgodę na przetwaruanie moich danych osobowych zgodnie

zRozpotządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia}7 kwietnia 2016

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

rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celach razpatrzenia

wniog.Ęu o ptzyznanię zwrotu kosztu dojazdu ucznia do przedszkola, szkoĘ lub ośrodka.

podpis

KLAUZULA INFORMACYJNA

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Gminy Bartniczka,87-321

Bartniczka, ul. Brodnicka 8, telefon kontak1owy': 5649368LC, e-mail: ugb@data.pl jest Wójt

Gminy Bartniczka.

2. w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktowaó się

z Inspeklorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: insnektg.r@)cbi24.rrl.

3. Dane osobo1ye będą przetwarzane w celu rozpatrzetia wniosku o przyznanie Zwlotu

kosztów dojazdu ucznia do przedszkola, szkoły lub ośrodka.

4' Dane osobowę będą ptzetularzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych

osobo.,r,ych.

5. Podstawą prawną przetwarzatia danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.

6. odbiorcami PaniiPana danych będą podmioty, które ńa podstawie zaułatĘch umów

przetwatzĄą dane osobowe w imieniu Administratora.

7. osoba, której dane dotycząmaprawo do:



- żądania dostępu do darrych osobo-wy_clr oraz iclr sprostow-ania, usurńęcia lub ogi'aiiiczenia

przetw ar zani a danych o sobowych.

- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpĘwu na zgodnośó z prawem przetwarzania,

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

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

z naruszęniem przepisów powyzszego rczporządzenia tj. Prezęsa ochrony Danych

Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ptzy cryrn konsekwencją niepodania danych

osobowych jest brak możliwości rozpatrzetia wniosku o przyznatie zwrotu kosztów dojazdu

ucznia do przedszkolą szkoły lub ośrodka.

Ponadto informujemy, iŻ w zwiryku z ptześlłarzarriem Pani1Pana danych osobowych nie

podlega Par/Pani decyzjom, które Się opierają v'ryłącznie na zavtomatyzowanym

ptzetwarzatiu, w tym profilowaniu' o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o

ochronie danyeh osobowyeh.

p"dp"

Wymagane załaczniki:

!) Orzeczenie poradni psychologiczno_pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego
ucznia

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

3) Upowaznienie - zgodę właściciela/wspóhvłaściciela do uzytkowania samochodu - w
przypadku, gdy wnioskodawca nie jest jedynym właścicielem pojazdu, lub użytkuje
samochód, który nie jest jego własnością

4) Kopia dowodu rejestracyjnego Samochodu wykorzystywanego ptzez wnioskodawcę do
zapewnieniaprzewozu dzieckalucznia (dotyczy tylko wnioskodawców dowoŻących osobiście
samochodem osobowym)

5) pełnomocnictwo (upoważnienie) drugiego rodzica/opiekuna prawnego dziecka do
wnioskowani a/ zavłarcia umowy we wspólnym interesie

6) oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych

7) oświadczenie podmiotu, ze dowozi dzięcko do placówki i sprawuje opiekę w czasie judy
(w przypadku gdy rodziclopiekun prawny powierzył wykonywanie transportu i sprawowanie
opieki w czasię przewozuinnemu podmiotowi)

8) Do wniosku można załączyć, inne dokumenty poświadczające informacje podane ptzez
wnioskodawcę (np. poświadczenie zamieszkania, kopia odpisu wyroku sądu orzekającego
rozwód lub separację, kopia aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka w przypadku osoby
samotnie wychowującej dziecko, kopia orzeczenia sądu zobowiązująca jednęgo z rodziców do
ponoszenia całkowĘch kosztów utrzymania ciziecka).



Załącznik nr 2 do zarządzenianr 3i23
Wójta Gminy Bartniczka
z dnia 17 grudnia 2023 roku

Bariniczka...

(imię i nazwisko wnioskodawcy)

(adres wnioskodawcy)

R:OZLTCZF,NI E KO S ZT OW PRZE JAZD U

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

oŚwnoczENIE

oświadczam, ża jestem rodzicem/opiekunem dziecka niepełnosprawrego

i zapewniam dziecku dowóz i opiekę w drodze dolze

szkpły/przedszko1a/ośrodka. oświadczalrt, żę dziecko w miesiącu .'...20..'... było dowozong

do szkałylptzedszkola/ośrodka ..'.....dru.

podpis rodzica

POTWIERDZENIE DYREKTORA SZKOŁY/PRZEDSZKoLA/OŚRODKA

Potwięrdzam liczbę .......dni obecności uęzniana zajęciach szkolnych/edukacyjnych/opiekuńczych

w micsiącu ......20.

podpis i pieczęc dyrektora placówki oświatowej



ROZLICZENIE FINANSOWE WOKIS

Rozliczenie kosztów przeiazdu_

1. Środkiem powszechnej komunikacji zbiorowej :

Suma kwot wg zaŁąezonych ....' dokumentów potwierdzających przejazddziecka i opiekuna_
... zł (słownie:

2. Samochodem osobowym:
Koszt przejazdu - -zł

Liczbadni dowozu - .... dni

Obliczenie:

Miesięczny dowóz: Koszt przejazdu x liczba dni dowozu

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

Do zapłaty: .. zl6lovnie '...''..''..''..''.

D2.801 rozdz.80113 $ 4300

Przęlew na rachunek bankowy - numer konta
w terminie 14 dni od dnia przedłożenia rozliczenia

&j'

podpis i pieczęć osoby realizującej zwrot

zł\

zł)


