
Zarzqdzenie Nr 38/2012

Wojta Gminy Ostrowek
z dnia 30.07.2012 r.

w sprawie zasad zwrotu kosztow przejazdu uczniow niepetnosprawnych oraz ich rodzicow,

opiekunow lub opiekunow prawnych z miejsca zamieszkania do szkoty lub osrodka

umozliwiajqcego realizacje. obowiqzku szkolnego i obowiqzku nauki w przypadku zapewnienia

dowozu i opieki przez rodzicow, opiekunow lub opiekunow prawnych

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorza,dzie

gminnym(Dz.U. z 2001 r. Nr 142,poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984,

Nrl53 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz.

1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr

17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r.

Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458,z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz.

142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777,

Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281, z 2012 r. poz. 567 ) oraz art. 17 ust. 3a, ustawy z dnia 7 wrzesnia

1991 r. o systemie oswiaty (Dz.U. N z 2004 r. Nr 256 poz. 2572, Nr 273 poz. 2703 i Nr 281 poz. 2781, z

2005 r. Nr 17 poz. 141, Nr 94 poz. 788, Nr 122 poz. 1020, Nr 131 poz. 1091, Nr 167 poz. 1400 i Nr 249

poz. 2104, z 2006 r. Nr 144 poz. 1043, Nr 208 poz. 1532 i Nr 227 poz. 1658, z 2007 r. Nr 42 poz. 273,

Nr 80 poz. 542, Nr 115 poz. 791, Nr 120 poz. 818, Nr 180 poz. 1280 i Nr 181 poz. 1292, z 2008 r. Nr 70

poz. 416, Nr 145 poz. 917, Nr 216 poz. 1370 i Nr 235 poz. 1618, z 2009 r. Nr 6 poz. 33, Nr 31 poz. 206,

Nr 56 poz. 458, Nr 157 poz. 1241 i Nr 219 poz. 1705, z 2010 r. Nr 44 poz. 250, Nr 54 poz. 320, Nr 127

poz. 857 i Nr 148 poz. 991 oraz z 2011 r. Nr 106 poz. 622, Nr 112 poz. 654, Nr 139 poz. 814, Nr 149

poz. 887 i Nr 205 poz. 1206), zarzqdza siq co nast^puje:

§1
1. Ustalam zasady zwrotu kosztow przejazdu uczniow niepetnosprawnych oraz ich rodzicow,

opiekunow lub opiekunow prawnych z miejsca zamieszkania do szkoty lub osrodka

umozliwiajqcego realizacjtj obowiqzku szkolnego i obowiqzku nauki w przypadku zapewnienia

dowozu i opieki przez rodzicow lub opiekunow prawnych.

2. Zadanie, o ktorym mowa w ust. 1, polegaj^ce na zapewnieniu transportu i opieki nad dziecmi

i uczniami niepetnosprawnymi obje.tymi obowia.zkiem szkolnym i obowi^zkiem nauki (w tym

ucze.szczajqcymi na zajcjcia rewalidacyjno-wychowawcze} na trasie dom - szkota lub osrodek

-dom, moga_ wykonywac ich rodzice, opiekunowie lub opiekunowie prawni.

§ 2

Powierzenie wykonania zadania, o ktorym mowa w § 1, naste,puje na okres danego roku szkolnego.

§ 3

Odlegtosc pomie.dzy miejscem zamieszkania ucznia a szkotq jest rozumiana jako dtugosc najkrotszej

trasy ta.cza.cej te dwa miejsca.



§4

Zwrot kosztow przejazdu przysluguje uczniom i ich rodzicom, opiekunom lub opiekunom prawnym:

1) do najblizszej szkoty podstawowej lub gimnazjum, jezeli uczniowie niepetnosprawni

wymagajg stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy,

2) do najblizszej szkoty ponadgimnazjalnej w przypadku uczniow z niepetnosprawnoscia.

ruchowq, uposledzeniem umystowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, nie dtuzej niz

do ukohczenia 21roku zycia,

3) do osrodka umozliwiaja.cego dzieciom i mtodziezy realizacje. obowia.zku szkolnego i

obowiqzku nauki w przypadku dzieci i mtodziezy z uposledzeniem umystowym ze spr^zonymi

niepetno sprawnosciami i nie dtuzej niz do ukohczenia 25 roku zycia.

§5

1. Wzor wniosku o zwrot kosztow przejazdu ucznia niepetnosprawnego wraz z wymaganymi

zatqcznikami, stanowi Zatqcznik Nr 1 do niniejszego zarzqdzenia.

2. Wniosek nalezy zfozyc w Urze_dzie Gminy w Ostrowku pokoj Nr 15 do dnia 20 sierpnia

kazdego roku .

3. W szczegolnie uzasadnionych przypadkach wniosek moze bye ztozony po uptywie terminu

okreslonego w ust. 2.

§6

1. Pozytywne rozpatrzenie wniosku, o ktorym mowa w § 5 ust. 1, jest podstawq zawarcia

Umowy okreslaj^cej zasady zwrotu kosztow przejazdu ucznia niepetnosprawnego jego

rodzicow, Opiekunow lub opiekunow prawnych do szkoty lub osrodka. Umowa zawierana

jest pomi^dzy Wojtem Gminy Ostrowek a rodzicami, opiekunami lub opiekunami prawnymi

ucznia niepetnosprawnego.

2. Wzor umowy okreslaj^cej zasady zwrotu kosztow przejazdu ucznia niepetnosprawnego jego

rodzicow, opiekunow lub opiekunow prawnych do szkoty lub osrodka srodkami komunikacji

publicznej stanowi Zatqcznik Nr2.

3. Wzor umowy okreslajqcej zasady zwrotu kosztow przejazdu ucznia niepetnosprawnego jego

rodzicow lub opiekunow prawnych do szkoty lub osrodka prywatnym samochodem

osobowym stanowi Zatqcznik Nr 3.

§ 7

Podstawq obliczenia kosztow dowozu uczniow niepetnosprawnych stanowi:

1) w przypadku przejazdu ucznia i opiekuna srodkami komunikacji publicznej po uwzgle_dnieniu

ulgi wynikaja.cej z ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach ulgowych przejazdow

srodkami transportu zbiorowego (Dz.U. z 2002 r. Nr 175, poz. 1440 z pozn. zm.)stanowi

wysokosc faktycznie poniesionych kosztow na podstawie przedstawionych bilet6w,

2) w przypadku dowozenia ucznia prywatnym samochodem osobowym wysokos^ miesi^cznej

kwoty zwrotu kosztow dowozu jest obliczana jako iloczyn: podwojnej odlegtosci z miejsca

zamieszkania ucznia do szkoty lub osrodka, 100 % stawki za kilometr przebiegu okreslonej

rozporza_dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 marca 2002 r. w sprawie warunkow

ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztow uzywania do celow stuzbowych

samochodow osobowych, motocykli i motorowerow niebe_da.cych wtasnoscia, pracodawcy

(Dz.U. z 2002 r. Nr 27, poz. 271 z pozn. zm.) obowia.zujqcej w dniu podpisania umowy i liczby



dni obecnosci ucznia w szkole w miesiqcu rozliczeniowym oraz liczby dni przewozu ucznia do

internatu.

§8

Liczba dni obecnosci dziecka w szkole lub osrodku w przypadku dowozenia dziecka prywatnym

samochodem osobowym musi bye poswiadczona podpisem dyrektora szkoty lub uprawnionej przez

niego osoby.

§9

Za dni nieobecnosci w szkole lub osrodku zwrot kosztow nie przystuguje.

§10

Rodzic, opiekun prawny, ktory podpisat umowe., o ktorej mowa w § 6, aby otrzymac zwrot kosztow

przejazdu sktada w Urze.dzie Gminy w Ostrowku rachunek o zwrot kosztow przejazdu ucznia i jego

rodzica, opiekuna lub opiekuna prawnego, ktorego wzor stanowi zatqcznik do przedmiotowej

umowy.

§11
Rachunek, o ktorym mowa w § 10 nalezy ztozyc w Urze^dzie Gminy w Ostrowku nie pozniej niz do 10

dnia miesiqca nast^pujqcego po miesi^cu, w ktorym realizowano dowoz ucznia.

§12
Wyplata srodkow finansowych z tytutu zwrotu kosztow przejazdu naste_puje do dnia 15 kazdego

miesi^ca.

§13

Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

Htgr tnj/Kysztrd Turek



, dnia
miejscowosc, data)

(imi^ i nazwisko wnioskodawcy}

(adres wnioskodawcy)

(nrtelefonu)

W N I O S E K

o zwrot kosztow przejazdu ucznia niepetnosprawnego

Wnioskuje. o*
a) zwrot kosztow przejazdu ucznia niepetnosprawnego i jego opiekuna do szkoty lub osrodka

srodkami komunikacji publicznej

b) zwrot kosztow dojazdu ucznia niepetnosprawnego do szkoty lub osrodka prywatnym

samochodem

Dane niezbe_dne do rozpatrzenia wniosku:

1. Nazwisko i imi^ dziecka ........................................................................................................................

2. Data i miejsce urodzenia ........................................................................................................................

3. Adreszamieszkania dziecka .............................................................................................................

4. Doktadny adres szkoty lub osrodka, do ktorego be_dzie ucze_szczato dziecko

5. Nazwisko i imi$ rodzica, opiekuna lub opiekuna prawnego, nr dowodu tozsamosci

6. Adres zamieszkania rodzica, opiekuna lub opiekuna prawnego

7. Okres dowozenia do szkoty lub osrodka

od ............................................................................ do ........................................................................
(data rozpocz^cia dowozu) (data zakoriczenia roku szkolnego)

8. 3rodek komunikacji publicznej 1 .......................................................................................................

9. InformuJQ, ze najkrotsza odlegtosc z miejsca zamieszkania do szkoty wynosi .................. km.2

10. Oswiadczam, ze posiadam uprawnienia do kierowania pojazdem zgodne z rozporzqdzeniem

Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2004 r. w sprawie wydawania uprawnieri do

kierowania pojazdami (Dz.U. z 2004 r. Nr 24 poz. 215 z pozn. zm.).1

11. Zatqczniki do wniosku **:



1

2

3

4

5

6

7

8

9

Aktualne orzeczenie o niepetnosprawnosci ucznia

Aktualne orzeczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie
ksztatcenia specjalnego ucznia lub potrzebie zaje.c rewalidacyjno-
wychowawczych wydane na podstawie art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7
wrzesnia 1991 r. o systemie oswiaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z
pozn. z..)

Skierowanie ucznia do ksztatcenia specjalnego w danej placowce (dotyczy
tylko szkot i osrodkow specjalnych)

Potwierdzenie przyje.cia dziecka do szkoty lub osrodka specjalnego, wydane
przez dyrektora szkoty lub osrodka

Kserokopia dowodu rejestracyjnego samochodu 2

Kserokopia polisy ubezpieczeniowej samochodu OC i NW2

Kserokopia uprawnienia do kierowania pojazdem2

Kserokopia legitymacji szkolnej lub dokumentacji dziecka
niepetnosprawnego uprawniaja.cej do ulgi przy przejazdach srodkami
publicznego transportu zbiorowego lub komunikacji miejskiej1

Inne dokumenty

12. Oswiadczenie wnioskodawcy:

13. Oswiadczam, pod odpowiedzialnoscia. z ar. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks

Karny (Dz.U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 z pozn. zm.), iz:

a) Informacje zawarte w ztozonym wniosku i zata.cznikach do wniosku sa. zgodne z prawda.,

b) Przyja.tem/przyje.tam do wiadomosci, ze podane we wniosku informacje be_dq

kontrolowane,

c) Wyrazam zgod^ na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku, dla celow

zwiqzanych z organizacja. dowozu uczniow do szkot i osrodkow, zgodnie z ustawa. z dnia

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z

pozn. zm.).

(czylelny podpis wnioskodawcy)

*odpowiednie podkresiic

**dotgczone do wniosku zatqcznikiem zaznaczyt krzyiykiem

1 dotyczy dowozu srodkami komunikacji publicznej

3 dotyczy dowozu prywatnym samochodem



U M O W A Nr

okreslajqca zasady zwrotu kosztow przejazdu ucznia niepetnosprawnego jego rodzicow,

opiekunow lub opiekunow prawnych do szkoty lub osrodka prywatnym samochodem
osobowym

Zawarta w Urz^dzie Gminy Ostrowek w dniu pomi^dzy:

Urz^dem Gminy w Ostrowku w imieniu ktorego dziata:

1. Wojt Gminy - mgr inz. Ryszard Turek

2. Skarbnik - Anna Walaszczyk

a
Pania./Panem zam

legitymujavcym sie_ dowodem osobistym nr

rodzicem/opiekunem/opiekunem prawnym ucznia niepetnosprawnego, zwanym dalej

Opiekunem.

§1
Gmina Ostrowek realizujqc obowiqzek wynikajqcy z art. 17 ust. 3a ustawy z dnia 7 wrzesnia

1991 r. o systemic Oswiaty {Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z poz. zm.) w zakresie

zapewnienia dowozenia i opieki nad uczniem niepetnosprawnym

zamieszkatym powierza ten obowiqzek Opiekunowi

Pani/Panu zamieszkafemu na trasie (miejsce zamieszkania -

szkota lub osrodek- miejsce zamieszkania , ktory bierze za

nie odpowiedzialnosc w tym czasie.

§2
1. Opiekun oswiadcza, ze dysponuje samochodem osobowym (podac markej i model

o numerze rejestracyjnym

o pojemnosci skokowej silnika cm3,

numerze dowodu rejestracyjnego , nr polisy

ubezpieczeniowej od odpowiedzialnosci cywilnej (OC)

, nr polisy ubezpieczeniowej od nieszcze_sliwych

wypadkow (NW)

2. Opiekun ponosi wszelkg odpowiedzialnosc za ewentualne szkody wynikajqce z
wypadkow lub wszelkiego rodzaju zdarzeri wyniktych w czasie dowozenia i opieki nad

uczniem.

3. Opiekun gwarantuje bezpieczeristwo osob i mienia podczas ustug przewozu osob.

4. Opiekun jest odpowiedzialny za terminowe zawieranie kolejnych umow dotyczqcych

obowia_zkowych ubezpieczeh odpowiedzialnosci cywilnej posiadaczy pojazdow

mechanicznych OC oraz ubezpieczenia od nieszcze.sliwych wypadkow (NW).



5. Obowiqzkiem Opiekuna jest zapewnienie wtasciwego stanu technicznego pojazdu,
ktorym przewozone b^dzie dziecko niepetnosprawne.

6. Urzqd Gminy w Ostrowku nie bierze odpowiedzialnosct za wypadki i zdarzenia

jakiegokolwiek typu, w wyniku ktorych nasta_pi szkoda materialna, uszkodzenie ciata
czy smierc, spowodowana dziatalnosciq Opiekuna.

§3

1. Wysokosc miesie.cznej kwoty zwrotu kosztow przejazdu ucznia obliczana jest jako

iloczyn: podwojnej odlegtosci z miejsca zamieszkania do szkoty lub osrodka, stawki za

kilometr przebiegu i liczby dni obecnosci ucznia w szkole lub osrodku w miesiqcu

rozliczeniowym.

2. Odlegtosc z domu dziecka do szkoty (osrodka) wynosi wg oswiadczenia Opiekuna
zawartego we wniosku km.

3. Opiekun dowozi dziecko do szkoty lub osrodka w dniach nauki szkolnej oraz w dniach,

w ktorych obecnosc ucznia w szkole jest konieczna ze wzgle_du na organizacje. zaje_c
szkolnych (np. rekolekcje, odpracowanie zaje_c za inny dzieh).

§4

Opiekun ucznia niepetnosprawnego sktada w Urze_dzie Gminy w Ostrowku rachunek o

zwrot kosztow przejazdu samochodem osobowym ucznia niepetnosprawnego oraz jego

rodzica - opiekuna - Opiekuna prawnego do szkoty lub osrodka wraz z poswiadczeniem

przez dyrektora szkoty (osrodka) lub uprawnionej przez niego osoby ilosci dni obecnosci

dziecka w szkole (osrodku), ktorego wzor stanowi zatqcznik do niniejszej umowy, nie

pozniej niz do 10 dnia kazdego miesia_ca naste.puja.cego po miesiqcu, w ktorym

realizowano dowoz ucznia.

§5
Przekazanie na rachunek bankowy Opiekuna (nazwa banku i nr bankowy

srodkow finansowych z tytutu zwrotu kosztow przejazdu ucznia, o ktorym mowa w § 1

naste.puje do dnia 15 kazdego miesiqca.

§6
Zwrot kosztow przejazdu nie przystuguje za dni nieobecnosci ucznia w szkole lub
osrodku.

§7

Kwota o ktorej mowa w § 3 ust. 1 nie podlega opodatkowaniu na podstawie art. 21 ust. 1
pkt 40c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osob fizycznych (Dz.U.

z 2000 r. Nr 14 poz. 176 z pozn. zm.).



§8

Umowa zostaje zawarta na czas okreslony od dnia do dnia tj. czas

trwania zaj^c szkolnych w roku szkolnym 2012/2013. Kazdej ze stron przystuguje prawo

jej rozwigzania za uprzednim dwutygodniowym wypowiedzeniem, ktore kohczyc sie.
btjdzie ostatniego dnia miesia_ca.

§9

Umowe. sporzqdzono w dwoch jednobrzmia_cych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
stron.

§10
Wszelkie zmiany wymagajq formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§11
Spory wynikaja.ce z realizacji niniejszej umowy rozstrzygane b^dq w formie wzajemnych

negocjacji.

§12

W sprawach nie unormowanych niniejszq umowa, maj^ zastosowanie przepisy Kodeksu

Cywilnego i ustawy o systemie oswiaty.

(podpis Opiekuna) (podpis Wojta)

(podpisSkarbnika)



Zatqcznik do Umowy Nr

oki eshJEjcej zasady zwrotu kosztow przejazdu ucznia niepetnosprawnego

jego rodzic6w, opiekunow lub opiekun6w prawnych do szkoty lub

osrodka prywatnym samochodem

dnia 2012 r.

{imie. i nazwisko opiekuna)

(adres zamieszkania rodzica, opiekuna, opiekuna prawnego)

i nazwisko ucznia)

(PESEL ucznia}

R a c h u n e k
o zwrot kosztow przejazdu samochodem osobowym ucznia niepetnosprawnego oraz jego

rodzica/opiekuna/opiekuna prawnego do szkoty (osrodka)

Przedktadam rachunek za przejazd ucznia
(imi^ i nazwisko ucznia niepetnosprawnego)

w okresie od do z miejsca zamieszkania, tj. z

miejscowosci do
(miejsce zamieszkania) (nazwa szkoty lub osrodka)

R o z l i c z e n i e

Odlegtosc z miejsca zamieszkania do szkoty/osrodka km

Stawka za km przebiegu zt/km

Liczba dni obecnosci w szkole/osrodku

Kwota do zaptaty zt

Stownie zt: .

(data, podpis opiekuna}

(piecze.c szkoty lub osrodka)

Poswiadczenie dyrektora szkoty/osrodka do ktorej/ktorego ucze.szcza uczen

Liczba dni obecnosci w szkole/ osrodku w wyzej wymienionym okresie.

(data , podpis i piecze.c dyrektora szkoty/osrodka lub osoby upowaznionej)



U M O W A Nr

okreslnjqca zasady zwrotu kosztow przejazdu ucznia niepetnosprawnego jego

rodzicow, opiekunow lub opiekunow prawnych do szkoty lub osrodka srodkami

komunikacji publicznej

Zawarta w w dniu pomie_dzy:

Urze.dem Gminy w Ostrowku w imieniu ktorego dziata:

1. Wojt Gminy Ostrowek - mgr inz. Ryszard Turek

2. Skarbnik - Anna Walaszczyk

a

Pania_/Panem zam

Legitymujqcym sie. dowodem osobistym nr - rodzicem/opiekunem

/opiekunem prawnym ucznia niepetnosprawnego, zwanym dale] Opiekunem.

§1
Gmina Ostrowek realizujqc obowiqzek wynikaja.cy z art. 17 ust. 3a ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991

r. o systemie oswiaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z pozn. zm.) w zakresie zapewnienia

dowozenia i opieki nad uczniem niepetnosprawnym

zamieszkatym powierza ten obowia.zek Opiekunowi Panu/Pani

zamieszkatemu

na trasie (miejsce zamieszkania - szkota lub osrodek - miejsce zamieszkania)

Ktory bierze za nie odpowiedzialnosc w tym czasie.

§2

1. Opiekun oswiadcza, ze dowoz do szkoty/osrodka odbywac si^ be.dzie srodkami komunikacji

publicznej.

2. Bilety dla dziecka i Opiekuna zakupione zostanq przez Opiekuna z uwzgl^dnieniem ulg

wynikaj^cych z ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach ulgowych przejazdow

srodkami transportu zbiorowego (Dz.U. z 2002 r. Nr 175 poz. 1440 z poz. zm.

3. 3. Opiekun jest zobowi^zany posiadac w czasie dowozu do szkoty/osrodka i w druga. strone.

stosownych dokumentow poswiadczajgcych uprawnienia dziecka i Opiekuna do korzystania z

ulg.

4. Opiekun ponosi wszelka. odpowiedzialnosc za ewentualne szkody wynikajqce z wypadkow lub

wszelkiego rodzaju zdarzeri wyniktych w czasie dowozenia i opieki na uczniem.

5. Urza.d Gminy w Ostrowku nie bierze odpowiedzialnosci za wypadki i zdarzenia jakiegokolwiek

typu, w wyniku, ktorych nast^pi szkoda materialna, uszkodzenie ciata czy smierc,

spowodowana dziatalnoscia. Opiekuna.

§3

1. Wysokosc miesi^cznej kwoty zwrotu kosztow przejazdu ucznia i Opiekuna srodkami

komunikacji publicznej obliczana jest jako wysokosc faktycznie poniesionych kosztow zakupu

biletow na podstawie dotqczonych do rachunku o zwrot kosztow przejazdu ucznia



niepetnosprawnego oraz jego Opiekuna do szkoty lub Osrodka srodkami komunikacji

publicznej biletow.

2. W przypadku gdy Opiekun dotqczy do rachunku o zwrot kosztow przejazdu ucznia

niepetnosprawnego oraz jego Opiekuna do szkoty lub osrodka srodkami komunikacji

publicznej, bilety nie uwzgle_dniajqce naleznych ulg na przejazdy dziecka i Opiekuna, zostanie

mu zwrocona rownowartosc biletow uwzgle^dniajqcych ulgi.

3. Opiekun dowozi dziecko do szkoty lub osrodka w dniach nauki szkolnej oraz w dniach, w

ktorych obecnosc ucznia w szkole jest konieczna ze wzgle^du na organizacje. zaje^c szkolnych

(np. rekolekcje, odpracowanie zaje.c za inny dzieri).

§4

Opiekun ucznia niepetnosprawnego sktada w Urze_dzie Gminy w Ostrowku, rachunek o zwrot kosztow

przejazdu ucznia niepetnosprawnego oraz jego Opiekuna do szkoty lub osrodka srodkami komunikacji

publicznej, ktorego wzor stanowi zatqcznik do niniejszej umowy, nie pozniej niz do 10 dnia miesiaca

naste.pujqcego po miesiqcu, w ktorym realizowano dowoz ucznia.

§5

Przekazanie na rachunek bankowy Opiekuna (nazwa banku i nr rachunku}

srodkow finansowych z tytutu zwrotu kosztow przejazdu ucznia, o ktorym mowa w § 1 naste.puje do

dnia 15 kazdego miesiaca.

§6
Zwrot kosztow przejazdu nie przystuguje za dni nieobecnosci ucznia w szkole lub osrodku.

§7

Kwota o ktorej mowa w § 3 ust. 1 nie podlega opodatkowaniu na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 40c

ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osob fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14 poz.

176 z pozn. zm.).

§8

Umowa zostaje zawarta na czas okreslony od dnia do dnia

tj. czas trwania zaje,c szkolnych w roku szkolnym 2012/2013 . Kazdej ze stron przystuguje prawo jej

rozwiazania za uprzednim dwutygodniowym wypowiedzeniem, ktore kohczyc si$ be,dzie ostatniego

dnia miesiqca.

§9
Umowe. sporzgdzono w trzech jednobrzmia_cych egzemplarzach:

1) Urzqd Gminy - 2 egzemplarze

2) Opiekun - 1 egzemplarz

§10

Wszelkie zmiany wymagajq formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§11
Spory wynikajqce z realizacji niniejszej umowy rozstrzygane be,da. w formie wzajemnych negocjacji.



§12

W sprawach nie unormowanych niniejszq umowq maja. zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i

ustawy o systemie oswiaty.

(podpis Opiekuna) (podpis Wojta)

podpis Skarbnika)



Zafa.cznik do Umowy

okreslaja^cej zasady zwrotu kosztow przejazdu ucznia niepetnosprawnego

oraz jego rodzica/opiekuna/opiekuna prawnego do szkoty (osrodka)

srodkami komunikacji publicznej

, dnia
(miejscowosc, data)

(imie. i nazwisko opiekuna}

(adres zamieszkania rodzica, opiekuna, opiekuna prawnego)

( imie_ i nazwisko ucznia)

(PESEL ucznia)

R a c h u n e k
o zwrot kosztow przejazdu ucznia niepetnosprawnego oraz jego rodzica/opiekuna/opiekuna

prawnego do szkoty (osrodka) srodkami komunikacji publicznej

Przedkfadam rozliczenie kosztow dojazdu srodkami komunikacji publicznej ucznia

(imie. i nazwisko ucznia niepetnosprawnego)

oraz Opiekuna
(imie_ i nazwisko Opiekuna dziecka niepetnosprawnego)

W okresie od do z miejsca zamieszkania, tj. z

miejscowosci do
(miejsce zamieszkania) (nazwa szkoty lub osrodka)

Naleznosc wynikajqca z zakupu biletow miesie_cznych wynosi: zt

(stownie zt : )

Naleznosc wynikajqca z zakupu biletow jednorazowych wynosi: zl

(sfownie zt: )

(data, podpis opiekuna)


