
WÓJT GMINY 	Zarządzenie Nr 60/21 
KRASOCIN 

ul. Macierzy Szko1iiej 1 	Wójta Gminy Krasocin 
29-105 Krasocin 

z dnia 21 czerwca 2021 r. 

w sprawie określenia zasad dowozu uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie 

Gminy Krasocin objętych obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki oraz zasad zwrotu 

kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów 

prawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka umożliwiającego 

realizację  obowiązku szkolnego i obowiązku nauki 

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

(tj. Dz. U. 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 32 ust. 6 oraz art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 

grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.) 

zarządzam, co następuje: 

*1. 

1. Ustala się  zasady dowozu uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy 

Krasocin objętych obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki oraz zasady zwrotu kosztów 

przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów 

prawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka umożliwiającego 

realizację  obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. 

2. 

Osoby uprawnione do korzystania z bezpiatnego dowozu organizowanego przez Gminę  

Krasocin 

1. Uprawnieni do korzystania z bezpłatnego środka transportu do przedszkola, szkoły, 

ośrodka umożliwiającego realizację  obowiązku szkolnego i obowiązku nauki są  

następujące osoby: 

a) dzieci pięcioletnie i sześcioletnie realizujące wychowanie przedszkolne w przedszkolu, 

oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, innej formie wychowania 

przedszkolnego lub ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym (art. 32 ust. 6 ustawy), 

b)dzieci w wieku powyżej siedmiu lat posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego objęte wychowaniem przedszkolnym, nie dłużej jednak niż  do końca roku 



szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat (art. 32 ust. 6 

w związku z art. 31 ust. 2 ustawy), 

c)dzieci realizujące obowiązek szkolny w szkole podstawowej (art. 39 ust. 4 pkt 1 

w związku z art. 127 ustawy), 

d)dzieci realizujące obowiązek nauki w szkole ponadpodstawowej (dotyczy uczniów 

z niepełnosprawnością  ruchową, w tym z afazją, niepełnosprawnością  intelektualną  

w stopniu umiarkowanym lub znacznym) - nie dłużej jednak niż  do końca roku 

szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń  kończy 21. rok życia (art. 39 ust. 

4 pkt 1 w związku z art. 127 ustawy), 

e) dzieci i młodzież  z niepełnosprawnością  intelektualną  w stopniu głębokim oraz dzieci 

i młodzież  z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną  

z niepełnosprawności jest niepełnosprawność  intelektualna, uczęszczające do ośrodka 

rewalidacyjno-wychowawczego - nie dłużej jednak niż  do końca roku szkolnego 

w roku kalendarzowym, w którym kończą: 

• 24. rok życia —w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, 

z których jedną  z niepełnosprawności jest niepehiosprawność  intelektualna, 

• 25. rok życia —w przypadku uczestników zajęć  rewalidacyjno-wychowawczych 

(art. 39 ust. 4 pkt 2 w związku z art. 36 ust. 17 ustawy). 

2. Warunkiem objęcia danej osoby bezpłatnym transportem jest zamieszkiwanie na terenie 

Gminy Krasocin oraz złożenie wniosku. 

* 3. 

Zasady korzystania z dowozu zorganizowanego 

1. Rodzic ucznia wyraża zgodę  na objęcie bezpłatnym zorganizowaniem dowozu uczniów do 

i ze szkoły przez Gminę, na podstawie złożonego wniosku, stanowiącego załącznik Nr 1 do 

niniejszego zarządzenia. 

2. Do wniosku należy dołączyć: 

a) kserokopie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności dziecka, 

b) kserokopię  aktualnego orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie 

kształcenia specjalnego lub o potrzebie zajęć  rewalidacyjno-wychowawczych dziecka, 

c) zaświadczenie z przedszkola/szkoły/ośrodka, w którym dziecko będzie realizowało 

w danym roku szkolnym roczne przygotowanie przedszkolne lub obowiązek szkolny/nauki. 

3. Usługa dowozu dziecka do przedszkola/szkoły/ośrodka jest wykonywana przez 

przewoźnika, wybranego w drodze przetargu. 



4. Dowóz jest organizowany i zapisany zgodnie z harmonogramem na kolejne dni tygodnia 

uwzględniając czas rozpoczęcia i zakończenia zajęć  lekcyjnych uczniów. 

5. Rodzice odprowadzają  i odbierają  dziecko z pojazdu. W przypadku niepełnosprawności 

ruchowej dziecka pomagają  opiekunowi wsadzić  i wysadzić  dziecko do i z pojazdu. 

6. W razie choroby ucznia lub z innych powodów, dla których uczeń  nie korzysta z dowozu 

rodzie niezwłocznie powiadamia kierowcę  lub pracownika ds. transportu o niekorzystaniu 

z transportu. 

7. W czasie dowozów i odwozów nad bezpieczeństwem czuwa opiekun. Gdy pojazd 

zatrzymuje się  opiekun jako pierwszy wysiada z samochodu, otwiera drzwi, pomaga dziecku 

przy wejściu i wyjściu, sadza je w razie potrzeby na dodatkowy fotelik, zapina pasy 

bezpieczeństwa. Jeśli występują  niepokojące objawy (złe samopoczucie itp.) u dziecka 

podczas jazdy informuje o tym fakcie rodziców. 

8. Rodzie ponosi odpowiedzialność  prawną  za ucznia do momentu przekazania ucznia 

przewoźnikowi odwożącego go do placówki oświatowej, a także od momentu odebrania 

ucznia w wyznaczonym miejscu postoju od przewoźnika przewożącego dziecko z danej 

szkoły lub placówki oświatowej do miejsca zamieszkania. 

9. Kierowca informuje telefonicznie rodziców uczniów w przypadku znacznych opóźnień  

w przewozach. 

* 4. 

Zwrot kosztów dowozu uczniów niepelnosprawnych do jednostek oświatowych 

organizowanego przez rodziców lub opiekunów prawnych 

1. Rodzicom uczniów, o których mowa w § 2 przysługuje zwrot kosztów przejazdu z miejsca 

zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację  obowiązku 

szkolnego i obowiązku nauki środkami komunikacji własnej w przypadku, jeżeli dowożenie 

zapewniają  rodzice lub opiekunowie prawni. 

2. Zwrot kosztów przejazdu osób wymienionych w § 2 następuje gdy dowożenie i opiekę  

zapewniają  rodzice, opiekunowie lub opiekunowie prawni we własnym zakresie prywatnym 

samochodem rodzica (opiekuna prawnego); 

3. Odległość  pomiędzy miejscem zamieszkania ucznia niepełnosprawnego a szkołą/ 

przedszkolem/ ośrodkiem rozumiana jest jako odległość  najbardziej bezpiecznej trasy łączącej 

te dwa miejsca. 

4. Zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego określa umowa zawarta pomiędzy 

Gminą  Krasocin a rodzicami/opiekunami prawnymi ucznia. 



5. Podstawą  zawarcia umowy o zwrot kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych jest 

złożenie w Urzędzie Gminy Krasocin (pokój nr 10) wniosku stanowiącego zalącznik Nr 2 do 

niniejszego zarządzenia wraz z wymaganymi załącznikami. 

6. Wniosek należy złożyć  do dnia 28 sierpnia każdego roku. W uzasadnionych przypadkach 

wniosek może być  złożony po upływie określonego terminu. 

7. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, o którym mowa w ust. 6, Kierownik Centrum 

Usług Wspólnych w Krasocinie zawiera z rodzicami, opiekunami lub opiekunami prawnymi 

ucznia niepełnosprawnego umowę  określającą  warunki zwrotu kosztów przejazdu. 

8. Umowa zawierana jest na czas określony. 

9. Wzór umowy określający zasady zwrotu kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego 

oraz jego rodziców lub opiekunów prawnych prywatnym samochodem osobowym z miejsca 

zamieszkania do szkoły/przedszkola/ośrodka stanowi zalącznik Nr 3 do niniejszego 

zarządzenia. 

10. Podstawę  obliczania zwrotu kosztów przejazdu ucznia i opiekuna środkami komunikacji 

publicznej po uwzględnieniu ulgi wynikającej z ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. 

o uprawnieniach ulgowych przejazdów środkami transportu zbiorowego (t.j. Dz. U. z 2018r. 

poz. 295) wysokość  faktycznie poniesionych kosztów na podstawie przedstawionych biletów. 

11. W przypadku gdy rodzie dowozi ucznia własnym środkiem komunikacji, obliczenie 

wysokości zwrotu kosztów jednorazowego przewozu następuje w wysokości określonej 

według poniższego wzoru opisanego w art. 39a ust. 2 Ustawy: 

koszt (ab)*c*  d/100 

gdzie: 

a-liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania do przedszkola, 

ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, szkoły podstawowej albo szkoły 

ponadpodstawowej, a także przewozu rodzica z tego miejsca do miejsca zamieszkania lub 

miejsca pracy, i z powrotem. 

b-liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania rodzica do 

miejsca pracy i z powrotem, jeżeli nie wykonywałby przewozu, o którym mowa w lit. a. 

c-średnia cena paliwa w danej gminie właściwa dla danego pojazdu. 

d-średnie zużycie paliwa w jednostkach na 100 kilometrów dla danego pojazdu według 

danych producenta pojazdu. 

12. Odległość  pomiędzy miejscem zamieszkania a przedszkolem, szkołą  lub ośrodkiem jest 

rozumiana jako długość  najkrótszej trasy łączącej te dwa miejsca. 

13. Średnią  cenę  jednostki paliwa w gminie określa na każdy rok szkolny Rada Gminy 



w drodze uchwały, uwzględniając ceny jednostki paliwa w gminie. 

14. Zwrot kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych od placówek oświatowych dokonuje 

się  za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym rodzic dowoził  ucznia do danej placówki 

oświatowej. 

15. Liczba dni lub tygodni obecności dziecka w szkole/przedszkolu/ośrodku musi być  

poświadczona podpisem dyrektora placówki lub uprawnionej przez niego osoby. 

16. Za dni nieobecności ucznia w szkole/przedszkolu/ośrodku zwrot kosztów nie przysługuje. 

17. Rodzic, opiekun lub opiekun prawny, który podpisał  umowę, o której mowa w ust. 7, 

składa rachunek o zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego, stanowiący 

Zalącziiik nr 4 do niniejszego zarządzenia. 

18. Rachunek należy złożyć  w Urzędzie Gminy Krasocin (pokój nr 11), nie później niż  do lo-

go dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym realizowano dowóz ucznia. 

19. Zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego następuje nie później niż  14 dni od 

złożenia rachunku. 

S. 

Traci moc zarządzenie nr 75/12 Wójta Gminy Krasocin z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie 

zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów 

lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka umożliwiającego 

realizację  obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki 

przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych 

6. 

Wykonanie zarządzenia powierza się  Kierownikowi Centrum Usług Wspólnych 

w Krasocinie. 

* 7. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 	

WÓJT Gi>"lJNy 

ski,  



Załącznik nr I 

do Zarządzenia nr 60/21 

Wójta Gminy Krasocin 

z dnia 21 czerwca 2021 r. 

WNIOSEK 
O ORGANIZACJĘ  PRZEZ GMINĘ  BEZPŁATNEGO DOWOZU UCZNIA 
NIEPEŁNOSPRAWNEGO DO PRZEDSZKOLAISZKOŁY/OŚRODKA* 

W ROKU SZKOLNYM 	/  

Wnioskuje o organizację  przez gminę  bezpłatnego dowozu ucznia do 
przedszkola/szkoły/ośrodka. 

Dodatkowe informacje dotyczące transportu dziecka: 

Czy dziecko porusza się  na wózku inwalidzkim? TAK /NIE* 

Dane niezbędne do rozpatrzenia wniosku: 

1. Nazwisko i imię  dziecka: 

2. Data i miejsce urodzenia dziecka: 

3. Adres zamieszkania dziecka (ulica, nr domu/mieszkania, kod, miej scowość): 

4. Nazwa i adres jednostki oświatowej do którego będzie uczęszczało dziecko 

5. Klasa do której będzie uczęszczało dziecko 	 

6. Imię  i nazwisko rodzica 

7. Adres zamieszkania rodzica (miejscowość  ulica, nr domu/mieszkania, kod, poczta): 

8. Nr telefonu kontaktowego, adres e-mailowy do rodzica: 

9. Okres dowożenia do jednostki oświatowej 

od 	 do 	  



10. W załączeniu : (oryginały dokumentów do wglądu)** 

Aktualne orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie 
kształcenia specjalnego 
Aktualne orzeczenie o potrzebie zajęć  rewalidacyjno-wychowawczych 
wystawione przez publiczną  poradnię  psychologiczno-pedagogiczną  
Potwierdzenie przyjęcia/uczęszczania ucznia do jednostki oświatowej wydane 
przez dyrektora szkoły 
Inne dokumenty (wymienić  jakie): 

*niepotrzebne skreślić  
** dołączone do wniosku dokumenty należy zaznaczyć  znakiem „X" 

Oświadczani, że: 
a. Wszystkie dane podane we wniosku są  zgodne ze stanem faktycznym i prawnym. Jestem 

świadomy/ma odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych danych lub zatajenie 
prawdy na podstawie art. 65 Kw., 

b. Wyrażam zgodę  na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku dla celów 
związanych z organizacją  dowozu ucznia do jednostki oświatowej, zgodnie z ustawa z dnia 
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781). 

Krasocin, dnia 	  
(czytelny podpis wnioskodawcy) 

WOJT GMINY 

Ireneusz 	ci n 



Załącznik nr 2 

cło Zarządzenia nr 60/21 

Wójta Gminy Krasocin 

z dnia 2ł  czerwca 2021 r. 

WNIOSEK 

O ZAWARCIE UMOWY OKREŚLAJĄCEJ ZASADY ZWROTU KOSZTÓW ZA DOWÓZ 
UCZNIA NIEPEŁNOSPRAWNEGO DO PRZEDSZKOLA! SZKOŁY/ OŚRODKA* 

W ROKU SZKOLNYM 	/  

Wnoszę  o zawarcie umowy określającej zasady zwrotu kosztów przejazdu ucznia 

niepełnosprawnego do jednostki oświatowej prywatnym samochodem 

Dane niezbędne do rozpatrzenia wniosku: 
I. Nazwisko i imię  dziecka: 

2. Data i miejsce urodzenia dziecka 

3. Adres zamieszkania dziecka (miejscowość, ulica, nr domu/mieszkania, kod, poczta): 

4. Nazwa i adres jednostki oświatowej do którego będzie uczęszczało dziecko. 

5. Imię  i nazwisko rodzica: 

6. Adres zamieszkania rodzica (miejscowość, ulica, nr domu/mieszkania, kod, poczta): 

7. Nazwa i adres pracodawcy (w przypadku osób niepracujących proszę  o wpisanie 

bezrobotny/a) 

8. Nr telefonu kontaktowego do rodzica, adres e-mailowy: 

9. Okres dowożenia do jednostki oświatowej: 

od 	  do 	  

10. Uczeń  będzie dowożony przez rodzica (imię  i nazwisko) 	  



li. Przewóz dziecka będzie odbywał  się  pojazdem o poniższych parametrach którego 

wnioskujący jest właścicielem!współwłaścicielem/użytkownikiem*. 

a) marka, model, rocznik 	  

b) nr rejestracyjny 	  

c) pojemność  skokowa silnika 	 cm3 , 

d) średnie zużycie paliwa w jednostkach na 100 km według danych producenta 

e) rodzaj paliwa 	* 

H benzyna 	H olej napędowy 	 H gaz LPG 

12. Oświadczam że: 
1) rodzie, który będzie dowoził  dziecko posiada uprawnienia do kierowania 

pojazdem zgodnie z ustawą  z dnia 5 stycznia 2011 r, o kierujących pojazdami (t.j. 

Dz. U. z 2020 r. poz. 1268 z późn. zm.) 
2) najkrótsza odległość  drogami publicznymi*:  

a) miejsce zamieszkania - przedszkole/szkoła!ośrodek* - miejsce zamieszkania 

i z powrotem wynosi 	krn dziennie, 
b) miejsce zamieszkania rodzica do miejsca pracy i z powrotem wynosi 	 km 

dziennie. 
3) Rodzic powierzył  wykonanie transportu i sprawowanie opieki w czasie przewozu 

innemu podmiotowi: 
Nazwa podmiotu 	  

13. Należność  z tytułu zwrotu kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego proszę  
przekazać  na konto bankowe numer (26 cyfr) 

14. Załaczniki do wniosku (oryginały dokumentów do w14du)**: 
aktualne 	orzeczenie 	z 	poradni 	psychologiczno-pedagogicznej 	o 	potrzebie 

kształcenia specjalnego ucznia 
aktualne orzeczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie zajęć  
rewalidacyjno-wychowawczych 	wystawione 	przez 	publiczną 	poradnię  
psychologiczno-pedagogiczną  
potwierdzenie przyjęcia ucznia do przedszkola/szkoły/ośrodka, wydane przez 

dyrektora placówki 
Kopia dowodu rejestracyjnego samochodu wykorzystywanego do zapewnienia 
przewozu 
uprawnienia do kierowania pojazdem (prawo jazdy) 
inne dokumenty: 

* Niepotrzebne skreślić  
dołączone do wniosku dokumenty należy zaznaczyć  znakiem „X" 



Oświadczam, że: 
a. Wszystkie dane podane we wniosku są  zgodne ze stanem faktycznym i prawnym. Jestem 

świadomy/ma odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych danych lub zatajenie prawdy 
na podstawie art. 65 Kw., 

b. Wyrażam zgodę  na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku dla celów związanych z 
organizacją  dowozu ucznia do jednostki oświatowej, zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. 
o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 1781). 

Krasocin, dnia 	  
(czytelny podpis wnioskodawcy) 

WÓJMINy  

I;ene1Łsz,IGlic;b 



Załącznik nr 3 

do Zarządzenia Nr 60/21 

Wójta Gminy Krasocin 

z dnia 21 czerwca 2021 r. 

Umowa nr 	(wzór) 

określająca zasady zwrotu kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego, jego rodziców, 

opiekunów lub opiekunów prawnych do szkoły/przedszkola/ośrodka - prywatnym 

samochodem osobowym 

Zawarta w Krasocinie w dniu 	 pomiędzy: 

Gminą  Krasocin reprezentowaną  przez Panią  Irenę  Kuśmierczyk - Kierownika Centrum 

Usług Wspólnych w Krasocinie z siedzibą  przy ul. Macierzy Szkolnej 1, 29-105 Krasocin, 

a 

Panem/Panią  	  

zam. 	  

Legitymującym!cą  się  dowodem osobistym nr 	  

rodzicem/ opiekunem/ opiekunem prawnym ucznia niepełnosprawnego, zwanym dalej 

Opiekunem 

* 1. 

Gmina Krasocin realizując obowiązek wynikający z art. 32 ust. 6 oraz art. 39 ust. 4 ustawy 

z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.) 

w zakresie zapewnienia dowożenia i opieki nad uczniem niepełnosprawnym (imię  i nazwisko 

ucznia) 	  

zamieszkałym 	 

powierza ten obowiązek Opiekunowi Panu! Pani 	  

zamieszkałemu 	  

na trasie (miejsce zamieszkania - szkoła lub ośrodek 	miejsce zamieszkania) 

który bierze za nie odpowiedzialność  w tym czasie. 



2. 

1. Rodzic/opiekun oświadcza, że: 

a) dysponuje 	samochodem 	osobowym 	(podać 	markę 	i 	model) 

o nr rejestracyjnym 

	  z silnikiem diesellbenzyna/gaz*  o pojemności skokowej silnika 

	 cm3, rok produkcji 	 „ nr polisy ubezpieczeniowej od 

odpowiedzialności cywilnej (OC) 	  

b) będzie wykorzystywał  własny samochód do przewożenia dziecka niepełnosprawnego 

	  na trasie: 

I. miejsce zamieszkania - szkoła/przedszkole/ośrodek - miejsce zamieszkania 

i z powrotem 

II. miejsce zamieszkania - szkoła/przedszkole/ośrodek - miejsce pracy i z powrotem* 

c) posiada aktualną  polisę  ubezpieczeniową  od odpowiedzialności cywilnej (OC) 

d) jest odpowiedzialny za terminowe zawieranie kolejnych umów dotyczących 

obowiązkowych ubezpieczeń  odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów 

mechanicznych OC 

e) ponosi wszelką  odpowiedzialność  za ewentualne szkody wynikające z wypadków lub 

wszelkiego rodzaju zdarzeń  wynikłych w czasie dowożenia i opieki nad uczniem. 

f) gwarantuje bezpieczeństwo osób i mienia podczas usług przewozu osób. 

g) jego obowiązkiem jest zapewnienie właściwego stanu technicznego pojazdu, którym 

przewożone będzie dziecko niepełnosprawne. 

2. Gmina nie bierze odpowiedzialności za wypadki I zdarzenia jakiegokolwiek typu, 

w wyniku których nastąpi szkoda materialna, uszkodzenie ciała czy śmierć, spowodowana 

działalnością  Opiekuna. 

3. 

1. Wysokość  miesięcznej kwoty zwrotu kosztów dowozu ucznia niepełnosprawnego oraz 

jego rodzica samochodem jest obliczana w sposób następujący: iloczyn jednorazowego 

przewozu (obliczony według wzoru) oraz liczby przewozów (dni) w miesiącu: 

koszt (ab)*c*  d/100 

gdzie: 

a-liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania do przedszkola, 

ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, szkoły podstawowej albo szkoły 

ponadpodstawowej, a także przewozu rodzica z tego miejsca do miejsca zamieszkania lub 



miejsca pracy, i z powrotem. 

b-liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania rodzica do 

miejsca pracy i z powrotem, jeżeli nie wykonywałby przewozu, o którym mowa w lit. a. 

c-średnia cena paliwa w danej gminie właściwa dla danego pojazdu, 

d-średnie zużycie paliwa w jednostkach na 100 kilometrów dla danego pojazdu według 

danych producenta pojazdu. 

2. Wysokość  jednorazowego przewozu wg powyższego wzoru wynosi 	 zł, 

z uwzględnieniem: 

a) liczby kilometrów pomiędzy miej scem zamieszkania - szkolą/przedszkolem/ośrodkiem 

- miejsce zamieszkania i z powrotem lub miejscem zamieszkania - 

szkołą/przedszkolem/ośrodkiem - miejscem pracy i z powrotem, która wynosi 

	kin 

	

b)średniej ceny paliwa w gminie, która wynosi 	zł  

c)średniego zużycia paliwa na 100 kilometrów dla pojazdu, która wynosi ......l/100 km 

3. Opiekun dowozi dziecko do szkoły/przedszkola/ośrodka w dniach nauki szkolnej oraz 

w dniach, w których obecność  ucznia w szkole/przedszkolu/ośrodku jest konieczna ze 

	

względu na organizację  zajęć  w roku szkolnym 	  

4.  

1. Opiekun ucznia niepełnosprawnego składa w Centrum Usług Wspólnych w Krasocinie, 

rachunek o zwrot kosztów przejazdu samochodem osobowym ucznia niepełnosprawnego oraz 

jego Opiekuna do szko1y lub ośrodka wraz z poświadczeniem przez dyrektora szkoły 

(ośrodka) lub uprawnionej przez niego osoby ilości dni obecności dziecka w szkole (ośrodku), 

którego wzór stanowi załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 60/21 Wójta Gminy Krasocin, nie 

później niż  do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym realizowano dowóz 

ucznia. 

5.  

Przekazanie środków finansowych z tytułu zwrotu kosztów przejazdu ucznia, o którym mowa 

w § 1 następuje nie później niż  po 14 dniach od złożenia rachunku. 

Na rachunek bankowy Opiekuna (nazwa banku) 	  

(nr rachunku) 	  



6.  

Zwrot kosztów przejazdu nie przysługuje za dni nieobecności ucznia w szkole lub ośrodku. 

7.  

Kwota o której mowa w * 3 nie podlega opodatkowaniu na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 40e 

ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2020 

r., poz. 1426 z późn. zm.). 

* 8.  

Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia 	  do dnia 

	  tj. na czas trwania zajęć  szkolnych w roku szkolnym 	  

Każdej ze stron przysługuje prawo jej rozwiązania za uprzednim dwutygodniowym 

wypowiedzeniem, które kończyć  się  będzie ostatniego dnia miesiąca. 

* 9.  

Wszelkie zmiany i uzupełnienia wymagają  formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

* 10.  

Spory wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą  w formie wzajemnych 

negocjacji. 

* 11.  

W sprawach nieunormowanych niniejszą  umową  rnąą  zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego i ustawy o systemie oświaty. 

12. 

Umowę  sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze stron. 

Podpis Opiekuna 	 podpis Kierownika CUW 

*Niepotrzebne skreślić  lNY 

Irefleg82  Ii1(,hk 



Załącznik nr 4 
do Zarządzenia 60/21 
Wójta Gminy Krasocin 

z dnia 21 czerwca 2021 r. 

Krasocin, dnia 	  

(imię  i nazwisko Opiekuna) 

(adres zamieszkania Opiekuna) 

(imię  i nazwisko ucznia) 

(PESEL ucznia) 

Rachunek o zwrot kosztów przejazdu samochodem osobowym ucznia niepełnosprawnego 
oraz jego rodzical opiekuna/ opiekuna prawnego do szkoly (ośrodka). 

Przedkładam rachunek za przejazd ucznia 

(imię  i nazwisko ucznia niepełnosprawnego) 
w okresie od 	  do 	  

z miejsca zamieszkania, tj. z miejscowości 	  

(miejsce zamieszkania) 

do 

	

	  

(nazwa szkoly lub ośrodka) 

Rozliczenie 

Wysokość  jednorazowego przewozu objętego umową  (§ 3 ust. 2) wynosi 	 zł. x liczba dni 
obecności w szkole/przedszkolu/ośrodku 	 

Kwota zwrotu wynosi 	 zł. (kwota słownie 	 ) 

Wypelnia Opiekun 	 (data, podpis Opiekuna) 

(pieczęć  szkoły lub ośrodka) 

Poświadczenie dyrektora szkoły/ośrodka do której/którego uczęszcza uczeń. 
Liczba dni obecności w szkole/ ośrodku 	 w wyżej wymienionym okresie. 

(data, podpis i pieczęć  dyrektor szkoły/ośrodka lub osoby upoważnionej) 

Wypelnia dyrektor szkoły/ośrodka lub osoba upoważniona 

WÓJT (INY 

Ireneusz 


