Zarządzenie Nr 140/20
Burmistrza Śmigla
z dnia 10 stycznia 2020 r.
w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów i dzieci
niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych
z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka umożliwiającego
realizację rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i
obowiązku nauki
Na podstawie art. 32 ust. 6, art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
(tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 ze zm.) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.), zarządzam,
co następuje:
§1
Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:
1) rodzicach – należy rozumieć również osoby (podmioty) sprawujące pieczę nad
dzieckiem, opiekunów prawnych dziecka;
2) dziecku – należy rozumieć dziecko uczęszczające do przedszkola, ucznia szkoły
podstawowej i ponadpodstawowej, oraz uczestnika zajęć rewalidacyjnowychowawczych.
§2
1. Ustala się zasady zwrotu kosztów przejazdu dla:
a) niepełnosprawnych dzieci pięcioletnich i sześcioletnich oraz dzieci objętych wychowaniem
przedszkolnym na podstawie art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo
oświatowe (tekst jednolity Dz. U. z 2019., poz. 1148 ze zm.) do najbliższego przedszkola,
oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego
lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego;
b) uczniów niepełnosprawnych, których kształcenie i wychowanie odbywa się na
podstawie art. 127 ustawy Prawo oświatowe do najbliższej szkoły podstawowej;
c) uczniów z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją, niepełnosprawnością
intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym do najbliższej szkoły
podstawowej oraz szkoły ponadpodstawowej, nie dłużej jednak niż do końca roku
szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21. rok życia;
d) dzieci i młodzieży, o których mowa w art. 36 ust. 17 ustawy Prawo oświatowe, a także
dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi z których jedną
z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, do ośrodka rewalidacyjnowychowawczego, 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 niepełnosprawność intelektualna,
- 25. rok życia - w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;
e) rodziców.
2. Niniejsze zasady stosuje się w przypadku zapewnienia przez rodziców dowozu i opieki na
trasie miejsce zamieszkania – szkoła/ośrodek/przedszkole (tam i z powrotem), własnymi
środkami transportu.

§3
Zwrot kosztów następuje na podstawie zawartej na czas określony, tj. na okres nauki w danym
roku szkolnym, umowy pomiędzy Burmistrzem Śmigla a rodzicami dziecka.
§4
1. Podstawą zawarcia umowy o zwrot kosztów dowozu dziecka jest złożenie w Urzędzie
Miejskim Śmigla wniosku, którego wzór stanowi załącznik nr 1, wraz z następującymi
załącznikami:
a) aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności dziecka;
b) aktualnym orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego dziecka;
c) dokumentem potwierdzającym średnie zużycie paliwa w jednostkach na 100
kilometrów dla danego pojazdu według danych producenta pojazdu.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 należy złożyć w Urzędzie Miejskim Śmigla a umowa
zawarta zostanie w terminie 14 dni od dnia uzyskania informacji, że dowożenie i opiekę
zapewniają rodzice.
3. Termin sporządzenia umowy określony w ust. 2 może ulec przedłużeniu jeżeli zajdzie
konieczność zebrania dodatkowych informacji niezbędnych do przygotowania umowy
oraz jej prawidłowej realizacji.
§5
1. Zwrot kosztów przejazdu płatny jest z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego paragrafu
za każdy dzień obecności dziecka bądź ucznia na zajęciach, potwierdzony przez dyrektora
szkoły, przedszkola, ośrodka lub osobę przez niego upoważnioną, na podstawie rachunku,
sporządzonego przy zastosowaniu obliczenia wg wzoru określonego w art. 39a ust. 2
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz.
1148 ze zm.)
2. Zwrot kosztów przejazdu dziecka i jego rodzica do szkoły, ośrodka, do którego dziecko
nie jest dowożone w każdym dniu nauki, płatny jest zgodnie z faktyczną ilością
dokonanych w danym miesiącu przejazdów na podstawie rachunku zawierającego
potwierdzenie dyrektora szkoły, ośrodka o liczbie dni obecności dziecka w szkole, ośrodku
w danym miesiącu oraz ilości dni dowozu sporządzonego przy zastosowaniu obliczenia
wg wzoru określonego w art. 39a ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
(tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 ze zm.)
3. Do rachunku określonego w ust. 1 i 2 rodzic dowożący dziecko i pracujący zawodowo
przedkłada również zaświadczenie od Pracodawcy o liczbie dni obecności w pracy
w danym miesiącu wg wzoru stanowiącego załącznik do umowy.
§6
Odległość pomiędzy miejscem zamieszkania a przedszkolem/szkołą/ośrodkiem oraz pomiędzy
miejscem zamieszkania rodzica a miejscem pracy i między miejscem pracy a
przedszkolem/szkołą/ośrodkiem jest rozumiana jako długość najkrótszej trasy łączącej te dwa
miejsca.
§7
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Organizacyjnego Urzędu
Miejskiego Śmigla.

§8
Umowy zawarte na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność chyba, że
zostały wypowiedziane zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy
– Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.2019, poz. 2248).
§8
Traci moc zarządzenie Nr 376/17 Burmistrza Śmigla z dnia 1 września 2017 r.
§9
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Burmistrz Śmigla
/-/ Małgorzata Adamczak

