Załącznik nr l
do Zarządzenia Nr 120.84.2018
z dnia 14 grudnia 2018 roku

Łabiszyn, dnia

(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego*)

(adres zamieszkania)

(numer telefonu, e-mail)

BURMISTRZ ŁABISZYNA

WNIOSEK
o zawarcie umowy w sprawie zwrotu kosztów przejazdu dziecka/ucznia samochodem
pozostającym w dyspozycji opiekunów/środkami komunikacji publicznej*

Proszę o zawarcie umowy w sprawie zwrotu kosztów ponoszonych na dowożenie

(imię i nazwisko dziecka/ucznia niepełnosprawnego, PESEL)

zamieszkałego w
(miejscowość, ulica, nr domu i mieszkania, kod pocztowy)

uczęszczającego do
(nazwa i adres przedszkola/szkoły ośrodka)

Dziecko/uczeń dowożony będzie pod opieką rodzica/opiekuna/opiekuna prawnego*

(imię i nazwisko, numer i seria dowodu osobistego)

Zamieszkałego w
(miejscowość, ulica, nr domu i mieszkania, kod pocztowy)

I. Zapewniam dowożenie prywatnym samochodem osobowym, którego jestem właścicielem,
marki
rok produkcji

, o pojemności silnika

, o numerze rejestracyjnym

nr polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej (OC)
z terminem ważności do
nr polisy ubezpieczeniowej od nieszczęśliwych wypadków (NW)
z terminem ważności do ...

nr polisy ubezpieczeniowej transportu dziecka niepełnosprawnego
z terminem ważności do
a najkrótsza odległość na trasie dom-szkoła-dom, przejeżdżana tym samochodem wynosi
km dziennie.
II. Zapewniam dowożenie środkami komunikacji publicznej
(wymienić jakimi)

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia mojego wniosku należną kwotę za poniesione koszty
dowozu proszę przekazać na konto bankowe:
Nazwa banku:

Numer rachunku:

nnnnnnnnnnnnnnnnnannnnnnnn
(czytelny podpis wnioskodawcy)

Załączniki:
1. aktualne orzeczenie o niepełnosprawności dziecka,
2. aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wystawione przez publiczną poradnię
psychologiczno-pedagogiczną,
3. aktualne zaświadczenie z przedszkola/szkoły/ośrodka* o realizowaniu nauki
4. kopia dowodu rejestracyjnego samochodu wykorzystywanego przez wnioskodawcę do
zapewnienia przewozu dziecka/ucznia*
5. upoważnienie - zgodę właściciela/współwłaściciela* do użytkowania samochodu w przypadku,
gdy wnioskodawca nie jest jedynym właścicielem pojazdu lub użytkuje samochód, który nie jest
jego własnością,
6. kopia polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej (OC),
7. inne dokumenty niezbędne do zawarcia umowy.
"niepotrzebne skreślić

Oświadczenia wnioskodawcy:
1. Oświadczam, iż załączone do wniosku kopie dokumentów są zgodne z oryginałem.
2. Przyjmuję do wiadomości, że informacje podane we wniosku oraz załącznikach do wniosku będą
kontrolowane w celu weryfikacji uprawnienia do zwrotu kosztów dowożenia.
3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci numeru telefonu, adresu
zamieszkania, adresu e-mail w celu podania informacji o przebiegu postępowania
administracyjnego / w celu zawiadomienia o załatwieniu sprawy.

(czytelny podpis wnioskodawcy)

Informacja o przewarzaniu danych osobowych:
1) Administratorem zebranych danych osobowych jest Kierownik Miejskiego Zespołu Oświaty
w Łabiszynie, 89-210 Łabiszyn ul. Plac 1000 lecia l, Tel. 52 3844287;
2) Kontakt do Inspektora Danych Osobowych: tel. 535830465,
adres e-mail:
agnieszka.stawicka@cbi24.pl;
3) Dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku gminy do zapewnienia przewozu
dziecka/ucznia niepełnosprawnego do szkoły/placówki oświatowej wynikającego z art. 32 ust. 6
i art. 39 ust.4 pkt. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku - Prawo oświatowe;
4) Pozyskane dane będą przechowywane przez okres 5-ciu lat od zakończenia realizacji umowy;
5) Dane nie zostaną udostępnione innym podmiotom, niż uprawnionym przepisami prawa;
6) Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy, a ich niepodanie skutkować będzie odmową
zawarcia umowy;
7) Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do własnych danych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania;
8) Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd
Ochrony Danych Osobowych;
9) Podane danych nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.

U R M l ST RZ

