URMKTRZ ŁABISZYNA

ZARZĄDZENIE NR 120.84.2018

BURMISTRZA ŁABISZYNA
z dnia 14 grudnia 2018 roku
w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania
do przedszkola, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizacje obowiązku szkolnego i obowiązku
nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców, opiekunów lub opiekunów
prawnych.

Na podstawie art. 9 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.
Dz.U. z 2018 r. póz. 994, 1000, 1349, 1432) oraz art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 pkt. 3 ustawy z dnia
14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r.

póz. 996, 1000, 1290, 1669)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Zadanie polegające na zapewnieniu transportu i opieki nad dziećmi i uczniami
niepełnosprawnymi objętymi obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki (w tym uczęszczającymi
na zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze i rehabilitacyjne) na trasie dom - szkoła - dom, mogą
wykonywać ich rodzice, opiekunowie lub opiekunowie prawni.
§ 2. 1. Powierzenie wykonania zadania, o którym mowa w § l następuje na okres danego roku
szkolnego, na wniosek rodziców lub opiekunów prawnych na podstawie umowy cywilnoprawnej
zawartej pomiędzy wnioskodawcą, a Burmistrzem Łabiszyna.
2. Wzór wniosku stanowi załącznik nr l do zarządzenia.
3. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.
§ 3. 1. Zwrot kosztów przejazdu, o którym mowa w § l, płatny jest za każdy poświadczony przez
dyrektora szkoły dzień (miesiąc) obecności ucznia na zajęciach w formie zwrotu kosztów przejazdu
ucznia niepełnosprawnego i rodzica, (opiekuna prawnego) do najbliższego przedszkola, oddziału
przedszkolnego w szkole podstawowej, szkoły podstawowej lub ośrodka oraz do najbliższej szkoły
ponadpodstawowej i z powrotem - w wysokości równej cenie biletów 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 2018 r., póz. 295) lub zwrotu
kosztów dowozu niepełnosprawnego ucznia prywatnym samochodem rodzica (opiekuna)
najkrótszą drogą do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej,
szkoły podstawowej, gimnazjum lub ośrodka oraz do najbliższej szkoły ponadgimnazjalnej
i z powrotem - w wysokości nie większej jak stawki określone w rozporządzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalenia oraz sposobu dokonywania
zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli
i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz.U. z 2002 r. Nr 27, póz. 271 z późn. zm.).
2. Podstawą wypłaty wynagrodzenia, o którym mowa w ust. l, jest oświadczenie rodziców lub
opiekunów prawnych złożone nie później niż do 5. dnia następnego miesiąca, potwierdzające
realizację uzgodnionych w umowie warunków. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do umowy.
§ 4. Wypłata wynagrodzenia rodzicom lub opiekunom prawnym następuje z dołu do 20. dnia
następnego miesiąca - po zrealizowaniu zadania dowozu i opieki nad dzieckiem, potwierdzonego
w sposób określony w § 3 ust. l zarządzenia.

§ 5. Wykonanie Zarządzenia powierzam Kierownikowi Miejskiego Zespołu Oświaty w Łabiszynie.
§ 6. Traci moc Zarządzenie Nr 0050.12a.2015 Burmistrza Łabiszyna z dnia 27 lutego 2015 roku
w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do
przedszkola, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizacje obowiązku szkolnego i obowiązku nauki
w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców lub opiekunów prawnych.
§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 32 ust. 6 oraz art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe
ustala się zasady zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców,
opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do najbliższego przedszkola, oddziału
przedszkolnego w szkole podstawowej, szkoły podstawowej, szkoły ponadpodstawowej lub
ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku
zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych.

