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ZARZ^DZENIE NR 05 . 2013
Wojta Gminy Waganiec

z dnia 25 stycznia 2013 roku

w sprawie zasad zwrotu kosztow przejazdu uczniow niepelnosprawnych oraz ich
rodzicow, opiekunow lub opiekunow prawnych z miejsca zamieszkania do szkoty lub
osrodka umozliwiajqcego realizacj^ obowiazku szkolnego i obowiazku nauki w
przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodzicow, opiekunow lub opiekunow
prawnych.

Na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz^dzie gminnym (Dz. U. z 200 Ir.
Nr 142 poz. 1591 z pozn, zm.) oraz art. 17ust 3a, art. 71b ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991 r. o systemie
oswiary (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z pozn. zm.), zarzqdza si^ co nast^puje:

§1

1. Ustala si$ zasady zwrotu kosztow przejazdu uczniow niepelnosprawnych oraz ich
rodzicow, opiekunow, opiekunow prawnych do szkol i osrodkow umozliwiajacych realizacj?
obowiazku szkolnego i obowi^zku nauki.
2. Niniejsze zasady stosuje sie w przypadku, gdy dowozenie i opiek^ zapewniaja rodzice,
opiekunowie lub opiekunowie prawni.

§2
Zwrot kosztow przejazdu:
1) do najblizszej szkoly podstawowej lub gimnazjum przysluguje uczniom
niepelnosprawnym, wymagaj^cym stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy,
2) do najblizszej szkoly ponadgimnazjalnej, przysluguje uczniom z niepelnosprawnosci^
ruchowa, uposledzeniem umyslowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, nie dluzej niz
do ukonczenia 21 roku zycia,
3) do najblizszego przedszkola, oddzialu przedszkolnego w szkole podstawowej lub osrodka
umozliwiaj^cego dzieciom spelnianie obowiazku szkolnego i obowiazku nauki przysluguje
niepeinosprawnym dzieciom szescioletnim,
4) do osrodka umozliwiaj^cego dzieciom i mlodziezy realizacje obowiazku szkolnego
i obowiazku nauki, przysluguje dzieciom i mlodziezy z uposledzeniem umyslowym w stopniu
glebokim oraz dzieciom i mlodziezy ze sprzezonymi niepelnosprawnosciami nie dluzej
jednak niz do ukonczenia 25. roku zycia.

§3

Podstawq obliczenia kwoty zwrotu kosztow dowozu uczniow niepelnosprawnych stanowi:
1. stawka obliczona wedlug zuzycia paliwa danego pojazdu na 100 km, wskazana przez

wnioskodawc^ we wniosku zgodnie z § 4 ust. 1
2. poniesione koszty biletow za przejazd srodkami komunikacji publicznej



§4

1. Podstaw^ zawarcia umowy o zwrot kosztow dowozu uczniow niepelnosprawnych jest
zlozenie wniosku, ktorego wzor stanowi zalacznik nr 1 do niniejszego zarzadzenia.

2. Wniosek nalezy zlozyc w Zespole Obslugi Szkol w Wagancu do dnia 14 sierpnia
kazdego roku z uwzglednieniem zapisow § 5.

3. W szczegolnie uzasadnionych przypadkach wniosek moze bye zlozony po uplywie
terminu okreslonego w ust. 2

§5

Warunkiem otrzymania zwrotu kosztow przejazdu uczniow okreslonych w § 2 oraz ich
rodzicow, opiekunow lub opiekunow prawnych jest przedstawienie: orzeczenia o
niepelnosprawnosci ucznia, orzeczenia o potrzebie ksztalcenia specjalnego oraz skierowanie
do placowki wydane przez wlasciwego Starost^.

§6

Zwrot kosztow nastepuje na postawie umowy, zawartej pomiedzy Gmina Waganiec a
rodzicem, opiekunem lub opiekunem prawnym ucznia niepelnosprawnego, stanowiacej
zalacznik nr 2 do niniejszego zarzadzenia.

§7

Odleglosc pomiedzy miejseem zamieszkania a szkola (placowka oswiatowa) jest rozumiana
jako dlugosc najkrotszej trasy laczacej te dwa miejsca.

§8

Wykonanie zarzadzenia powierza sie Kierownikowi Zespolu Obslugi Szkol w Wagancu.

§9

Traci moc zarzadzenie Nr 39/2008 Wqjta Gminy Waganiec z dnia 19 grudnia 2008 roku
w sprawie zasad zwrotu kosztow przejazdu uczniow niepelnosprawnych oraz ich rodzicow,
opiekunow lub opiekunow prawnych z miejsca zamieszkania do szkoty lub osrodka
umozliwiajacego realizacje obowiazku szkolnego i obowi^zku nauki w przypadku
zapewnienia dowozu i opieki przez rodzicow, opiekunow lub opiekunow prawnych.

§10

Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania i obowiazujef
2013r.

d dnia pierwszego lutego
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mgr Piotr Marmiak


