
 

 

ZARZĄDZENIE Nr 77/2022 

Wójta Gminy Szczytniki 

z dnia 16 listopada 2022 r. 

 

 

zmieniające Zarządzenie Nr 40/2020 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 20 sierpnia 2020 r. w 

sprawie zasad kwalifikowania do zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie 

dowozu uczniom niepełnosprawnym oraz zasad zwrotu rodzicom kosztów przejazdu 

uczniów niepełnosprawnych 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 

2022 r., poz. 559 ze zm.) oraz art. 39a w związku z art. 32 ust. 6, art. 36 ust.17, art. 39 ust. 4, i art. 

127 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 ze zm.) 

zarządza się, co następuje: 

 

 

§ 1. W Zarządzeniu Nr 40/2020 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie 

zasad kwalifikowania do zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie dowozu uczniom 

niepełnosprawnym oraz zasad zwrotu rodzicom kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych 

wprowadza się zmiany o treści: 

 

1) § 5 otrzymuje brzmienie: 

 
koszt = (a-b) × c 

 

gdzie: 

 

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

oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, 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 – stawka za 1 kilometr przebiegu pojazdu. 

 

 

2) Załącznik  Nr 2 do zmienianego zarządzenia otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do 

niniejszego zarządzenia; 

 

 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Szczytniki. 

 

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 27 

października 2022 r 

 

 

Wójt Gminy Szczytniki 

/-/ Marek Albrecht 
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Umowa 

określająca zasady zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów 

niepełnosprawnych oraz rodziców z miejsca zamieszkania do przedszkola, oddziału przedszkolnego 

w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, ośrodka rewalidacyjno - szkoły 

podstawowej albo szkoły ponadpodstawowej, a także przewozu rodzica z tego miejsca do miejsca 

zamieszkania lub miejsca pracy, i z powrotem prywatnym samochodem osobowym 

 

 
Zawarta w dniu ………………..……….. r. pomiędzy Gminą  Szczytniki  reprezentowaną   przez   Wójta  

Gminy   Szczytniki  Pana …………. , przy kontrasygnacie  Skarbnika Gminy – ……………………..,  

a 

Panią/Panem …………………..……………………… zam. …………………………………………. 

legitymującą/legitymującym się dowodem osobistym Nr …………………………………………... 

 -  rodzicem dziecka/ucznia  niepełnosprawnego   …………………………………………………… 

 

§ 1. 

 

Umowa określa zasady zwrotu kosztów przewozu, o którym mowa w art. 39a ustawy z dnia 14 grudnia 

2016 r. Prawo oświatowe  (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 ze zm.) zwanej dalej ustawą. 

 

§ 2.  

1. Rodzic oświadcza, że dziecko/młodzież/uczeń ……………. uczęszcza do  przedszkola, oddziału 

przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, ośrodka rewalidacyjno-

wychowawczego, szkoły podstawowej albo szkoły ponadpodstawowej  *……………………… z siedzibą 

w ….................... (adres), w celu realizacji obowiązku szkolnego/nauki*.  

2. Rodzic zobowiązuje się do  dowożenia dziecka/młodzieży ucznia * do szkoły/przedszkola, oddziału 

przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego/ośrodka rewalidacyjno 

– wychowawczego, szkoły podstawowej albo szkoły ponadpodstawowej  *  z miejsca zamieszkania  i z 

powrotem  oraz sprawowania opieki w czasie dowozu w okresie od ……………..do……………. 

3. W czasie dowożenia Rodzic bierze pełną odpowiedzialność za dziecko/młodzież/ ucznia, a także za 

ewentualne szkody wynikające z wypadków lub innego rodzaju zdarzeń. 

4. Rodzic oświadcza, że po odwiezieniu dziecka/młodzieży/ucznia będzie udawał się do miejsca 

zamieszkania, trasą o której mowa w § 3 ust. 1. * 

Rodzic oświadcza, że po odwiezieniu dziecka/młodzieży/ucznia będzie udawał się do miejsca pracy, 

………………… (określenie pracodawcy), które znajduje się ………………….. (adres pracodawcy), zwanym 

dalej Pracodawcą, trasą o której mowa w  § 3 ust. 2. * 

5. Rodzic oświadcza, że nie uzyskuje zwrotu lub dofinansowania kosztów dowożenia  

dziecka/młodzieży/ucznia  ze źródeł innych niż przewiduje umowa. 

6. Rodzic oświadcza, że posiada ważne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu 

mechanicznego OC, którym będzie wykonywał/a dowóz dziecka/młodzieży/ucznia  – polisę nr 

…………………………………. 

7. Rodzic jest odpowiedzialny za terminowe zawieranie kolejnych umów dotyczących obowiązkowego 

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego OC. 

8. Rodzic  ponosi wszelką odpowiedzialność za ewentualne szkody wynikające z wypadków lub 

wszelkiego rodzaju zderzeń wynikłych w czasie dowożenia i opieki nad dzieckiem/młodzieżą/uczniem  

oraz  gwarantuje bezpieczeństwo osób i mienia podczas usług przewozu osób. 

9. Obowiązkiem rodzica jest zapewnienie właściwego stanu technicznego pojazdu, którym będzie 

przewożone dziecko niepełnosprawne. 
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10. Gmina nie bierze odpowiedzialności za ewentualne  wypadki i zdarzenia jakiegokolwiek typu, w 

wyniku których nastąpi w szczególności szkoda materialna, uszkodzenie ciała lub śmierć spowodowana 

działalnością rodzica. 

 

 

§ 3. 

1. Dziecko/młodzież/uczeń będzie dowożone z miejsca zamieszkania  do przedszkola, oddziału 

przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, ośrodka rewalidacyjno-

wychowawczego, szkoły podstawowej, szkoły ponadpodstawowej* następującą 

trasą………………………………………………….……………………………(wymienić drogi ) o 

łącznej długości ….. km. 

2. Po odwiezieniu dziecka/młodzieży/ucznia do  przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole 

podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, szkoły 

podstawowej, szkoły ponadpodstawowej*  rodzic będzie dojeżdżał do miejsca pracy następującą 

trasą…………………………………………………. (wymienić drogi lub ulice) o łącznej długości ….. 

km. 

3. Trasa z miejsca zamieszkania do miejsca pracy bez uwzględnienia przewozu dziecka/młodzieży/ucznia 

do szkoły przebiega ……………………………………………………………………… (wymienić drogi) 

i posiada łączną długość …. km. 

 

§ 4.  

1. Dziecko/młodzież/uczeń będzie dowożone do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole 

podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, szkoły 

podstawowej, szkoły ponadpodstawowej* samochodem marki ……….., model………., paliwo…………., 

nr rej. ……………, zwanym dalej samochodem, którego rodzic jest  właścicielem/ współwłaścicielem/ 

użytkownikiem* i posiada zgodę współwłaściciela /użytkownika do użytkowania ww. samochodu w celu 

zapewnienia dowożenia dziecka /młodzieży/ucznia oraz który ma właściwy stan techniczny. 

2.    Stawkę za 1 kilometr przebiegu pojazdu określa Rada Gminy Szczytniki w drodze uchwały, przy czym 

stawka ta nie może być niższa niż określona w przepisach wydanych na podstawie art. 34a ust. 2 ustawy z 

dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 180 i 209). 

 

§ 5. 

 

1. Wysokość zwrotu jednorazowego przewozu ustalana jest zgodnie z art. 39a ustawy. 

2. Zwrot kosztów przewozu następuje w rozliczeniu miesięcznym na podstawie rozliczenia złożonego 

przez  rodzica i stanowi iloczyn liczby dni dowozu i kosztu jednorazowego (jednodniowego) przewozu. 

3. Rodzic w terminie do 10 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym odbywał się 

przewóz dziecka/młodzieży/ucznia, przedstawia w Urzędzie Gminy Szczytniki rozliczenie kosztów 

przewozu,  którego wzór stanowi załącznik nr 1 do umowy oraz zaświadczenie od pracodawcy 

potwierdzające liczbę dni obecności w pracy rodzica, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do umowy 

(jeśli dotyczy). 

4. Rozliczenie, o którym mowa w ust. 2 zawiera potwierdzenie  liczby dni obecności 

dziecka/młodzieży/ucznia w  przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, innej formie 

wychowania przedszkolnego, ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym, szkole podstawowej albo szkole 

ponadpodstawowej *.  

5. W przypadku, gdy ustalono więcej niż jeden samochód służący do przewozu dziecka/młodzieży/ucznia, 

rodzic w terminie wskazanym w ust. 3 składa również powiadomienie, w którym wskaże dni oraz 

samochód, którym nastąpił przewóz dziecka/młodzieży/ucznia. 
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6. Miesięczne rozliczenie kosztów przewozu następuje na podstawie przedstawionego  przez rodzica 

rozliczenia oraz z uwzględnieniem złożonych, oświadczeń, powiadomień, ustalonych długości tras, o 

których mowa w § 4, przy wykorzystaniu wzoru wskazanego w art. 39a ust. 2 ustawy. 

7. W przypadku, gdy dziecko/młodzież/ucznia dowożą oboje Rodziców, poruszający się różnymi 

samochodami lub pracujący w innych miejscach, w terminie wskazanym w ust. 3 należy złożyć także 

oświadczenie ze wskazaniem konkretnych dni oraz miejsca pracy rodzica  i pojazdu, którym w tym dniu 

zapewniano dziecku/młodzieży/uczniowi  przewóz do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole 

podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, szkoły 

podstawowej albo szkoły ponadpodstawowej*. 

8. Przekazanie środków finansowych z tytułu zwrotu kosztów przewozu następuje na poniższy nr 

rachunku bankowego nie później niż w terminie 14 dni od złożenia rozliczenia o zwrot kosztów przejazdu: 

 ………………………………………………………………………………………… 

9. Strony ustalają maksymalną liczbę dni przewozu na ……. dni. 

10. Maksymalna wysokość zobowiązania finansowego Zamawiającego wynikająca z umowy nie może 

przekroczyć kwoty w wysokości łącznej: 

Brutto: …….(słownie:……….) 

to jest: za okres od…………..   r. do …………………….. r. 

Przewiduje się szacunkowe zmniejszenie maksymalnej wysokości zobowiązania finansowego 

Zamawiającego o około 20% ze względu na absencję dziecka/ucznia. 

 

§ 6. 

 

1. Rodzic zobowiązuje się do powiadomienia Gminy o każdej zmianie placówki nauczania, 

miejsca pracy lub miejsca zamieszkania, która wiąże się ze zmianą tras określonych w § 3, w 

terminie wskazanym w § 5 ust. 3. 

2. Rodzic ma obowiązek powiadomienia Gminy o każdej zmianie środka transportu na inny niż 

określony w umowie  samochód i o liczbie przewozów, ze wskazaniem konkretnych dni przewozu 

wykonanych innym środkiem transportu, w terminie wskazanym w § 5 ust. 3. Wzór 

powiadomienia stanowi załącznik nr 3 do umowy. 

3. Rodzic ma obowiązek załączenia zaświadczeń, o których mowa w § 5 ust. 3 dokumentujących 

przewóz do nowej Szkoły lub dojazd rodzica do nowego miejsca pracy w terminie wskazanym w 

tym przepisie. 

 

§ 7. 

1. W przypadku stwierdzenia, że dziecko/młodzież/uczeń było faktycznie dowożone innym 

środkiem transportu niż samochód, wysokość zwrotu kosztów przewozu ulega przeliczeniu za 

cały okres, w którym przewóz odbywał się innym środkiem transportu.  

2. Przeliczenie odbywa się na zasadach określonych w § 5 ust.  1 i 2.    

3. Jeśli rodzic nie złożył powiadomień, o których mowa w § 6 ust. 1 lub 2 lub nie przedłożył 

dokumentów, o których mowa w ust. 3 i nastąpiła wypłata zwrotu kosztów przewozu na podstawie 

nieprawdziwych danych, rodzic ma obowiązek zwrotu Gminie ewentualnej nadpłaty w terminie 

7 dni od wezwania go na piśmie na adres wskazany w umowie. 

 

§ 8. 

1. Rodzic niniejszym wyraża zgodę na udzielenie upoważnionemu przez Wójta pracownikowi 

Gminy informacji przez każdego Pracodawcę zatrudniającego rodzica o frekwencji rodzica w 

miejscu pracy w danym miesiącu. 
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2. Rodzic niniejszym wyraża zgodę na udzielenie upoważnionemu przez Wójta pracownikowi 

Gminy informacji przez każdą Szkołę, do której uczęszcza dziecko o frekwencji dziecka w Szkole 

w danym miesiącu. 

 

 

§ 9. 

Umowa została zawarta na czas oznaczony od dnia ………. do dnia ………….. z możliwością 

wypowiedzenia przez każdą ze stron za uprzednim miesięcznym wypowiedzeniem. 

 

§ 10. 

Wszelkie zmiany umowy mogą nastąpić na piśmie pod rygorem nieważności. 

 

§ 11. 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 

 
         *Niepotrzebne skreślić 

 

     
 

………………………..                                                                           …..………….……………                                                                                                                                                                      

(Podpis rodzica)                                                                                                                                                                (Podpis Wójta)  
 

 

                                                                                                                   ……….…………………  
                                                                                                                                                                                             (Podpis Skarbnika)  

 

 
 


