
ZARZ..,nZENIE NR 5712017 

W6JTA GMiNY BABQSZEWQ 

z dnia 15 wrzcSnia 2017 I ' , 

w sprawie zasnd zwrolu kosztow prLcjazdu 113 trasie dom - szkola - dom ucznio m 
nicpclnosprawnym orill. ich opiekunom 

Na podsluwie alt. 30 lISl.] 11S(awy z dnia 8 marca 1990 r. SlImorz'ld gminny (Dz. U. 2016, pOl . 

446 ze zm.), art. 32 ust. 6 i 7 oral.. art. 39 ust. 3 i 4 ustawy z dnia \4 grudnia 20 16 roku PmWQ 
oswiatQwe (Dz. U. z 2017 poz. 59) zar7..lldza si~, co nast~pllj e: 

§ 1 

Gmina realizuje zadania polegaj~ce na zapewnieni u transportll j opicki nad dziecrni 
niepetnosprawnymi, uprawnionymi do bezplatnego dowozu do szkcHy na trasie dom -szkola - dom na 
wniosek rodzica lub opiekuna prawnego (wzar wniosku stanowi zat. nr 1 do zarzqdzenia) w 
przypadkach braku mozliwOSc i innych roZ'"vil}Zao. 

§2 

Rodzicom lub opiekullom prawnym, ktony zapewniaj(l transport i opiek~, 0 kt6rych mowa w § I 
przysJuguje zwroL koszt6w przejazdu ucznia oraz jego op iekuna na trasie dorn - szkoJa - dom \\ 
formie ryczahu lub zwrotu za przejazdy srodkami kom unikacji pllblicznej na podsl3wie urnow)' 
eywil noprawnej zawartej pomi'fdzy wnioskodawcl.l a W6jtcm Gminy Baboszewo (wzor urnow)' 
stanowi zaf!lcznik nr 2 do zal"Zlldzen ia) 

§ J 

I. Ryezah,o kt6rym mowa w § 2 zal'24dzenia ustala si~ wedlug stawek za I ki lomctr pr.lcb icgu 
pojazdu okreslonych ponizcj: 

a) dla samochodu osobowego 
·0 pojcmnosci skokowej s il ni ka do 900 em3 ·0,40 zi 
- 0 pojemnosci skokowej silnika powyi:ej 900 em3 - 0,50 zl 
b) dla motoeykla - 0,25 zl 
c} dla motoroweru - 0, IS zi 

2. Zwrol koszt6w w ronnie ryczaltu uSlaJa si~ przy uwzgl~dniel1iu liczby kilometrow na trasic 
dom-szkola- dom i poswiadczonej przez dyrektora szkoty obecnosci uezn ia lla zHj~ciHeh . 

Podstawl.l zwrolll koszt6w w fo nnie ryczahu jest oswiadczenie rodzic6w lub opickun6w 
prawnyeh zlozone nie p6in iej niz do 5 dnia nast~pnego miesiltca, pOlw icrdzajClce realizttcj.-y 
uzgodnionych warunkow (wzar oswiadczcnia st'anowi zatClczn ik nr 3 do zarUl:dzenia). 

3. Zwrotu koszt6w za p J"'l.cjazdy srodkami kOlllunikacji publicznej Ila trasie dorn-szkola
dom, 0 kt6 rym mowa w § 2 zamldzenia, dokonuje si~ na podstawie pr.ledlotonych bilct6w Ila 

przejazd i poswiadczonej przez dyrektora szkoly obecnosci dziecka na zaj.-yciach. Podstawl} 
zwrotu koszt6w za przejHzdy srodkami komun ikacji publiczncj jest oswiadczen ie rodzicow 
lub opiekun6w prawnych zl07..one nie p6tniej n iz do 5 dllia nast~pncgo miesi'lca, 
potwierd7..aj'lCe realizaej~ uzgodnionych warunk6w (wzar oswiadczenia stanowi L.ulltcznik nr 4 
do lafllldzenia) wraz z biletami. 

§4 



Zwrot koszt6w rodl.icom lu b opiekullOm prawnym w fonnie, 0 kt6rej mowa w p"r. 3 ust. 2 3 
nast~plljc do dllia 15 nast~pnego rniesiqca 7.1\ dany rniesiflc. 

§ 5 

Zarzlldzenie podaje si.y do publicznej wiadomosci poprzez zamies7..czenie na stronie internetowej 
Urz~du Gminy oral. na tablicy ogloszen w Urz~dzie G miny Babosl.ewo. 

§6 

Wykonanie ZItrzlldzen ia powierza s i.y Kierownikowi Refenltu Og6lno-AdministracYJncgo i Zamowicr\ 
Publicznych. 

§7 

Zarzlldzenie wchodzi w zycie z dni ern podpisania. 

WOJJ
.5(1~edl l' J ctn ()Ifl 

mgr Tomusz Sobecki 



lei. dom: ............... ..... ........ .. .. _. 
leI. konl: .................................. . 

adres e·mail .......... . . .............. .... . 

Za lflcznik Nr I do Zarzlldzcnia Nr 57n017 
W6jta G miny Baboszcwo 
z dnia 15 wrzdnia 2017 ro ku 

.. ' ........... , dnia ..... ....... . _ ................ r. 

U rz~d Gminy Baboszewo 
ul. Warszawska 9A 
09-130 Baboszewo 

Wniosek 0 dowoz ucznia niepelnosprawnego do przcdszkola/szkoly/osrodka* 
w roku szkolnym 2017/2018 lub zwro! kosz!';w 

Zwracam si~ z prosbij 0 zapewnienie mojemu dziecku .............................. . ...... .. .. . 
"'''r ' m,;" "I.. , .L·,.".I" 

ur ......... ................ zamieszkalcnlU \V .............. .. ......................... . ... ......... .. ........................ . 

transportu zbiorowcgo /sr. kom. publicznejl ryczaltu za dowoz ind)'\'Yidualny l inny* 
na trasie dam· plac6wka oswiatowa . dam. 

W roku szkolnym 2017/2018 dziecko ~zie lIczniem ............................... . ............ ......... ... . 

Szacunkowy koszl bi letu: ........................... z,· 

Marka samochod u ...... ... .. .. ............... ... ..... pojcmnosc skokowa sil nika ................... . • 
Odlcglosc z miejsca za mieszkania do szkoty (osrodka) wynosi: .... .. km (wypetnic w prLypadku 

dowozu indywidualnego) 

ProSZ!( 0 zwrot koszt6w na rachunek bankowy nr ............................... ........ . . ....... ........ ............ Iub 

w kasic Urz!(d u Gtniny*. 

I" Oodatkowe in fo l'macje 0 dziccku (biformacja dOlycz~c(t rOdl.lljll "iepelnolprulIJnosd dziecJw): 
. c=y d=iecko por/ls:a sit; samodzie/nie czy I/G WOZkll, czy pOll'zebny jest odpowiedniJolelik. 
- jok d:iecko zachmVly'e si~ podczasja:dy samochodem, 
• dodalkowe illffJl'lIIacie () pOlrzeiJach i zachowaniach dziecka niezhedlle podcza.\· korzys/(lI1ia : 

dOlt'ozll zhioroll'ego IIczniow niepelnosl)f'awIIYch. 

........... ... ......... .............................................................. ........... -............ ...... .... .... . 

... ... ... ..... .......... ................................................ ..................................................... . 



· ..... ....... ............ .. ............. .. .... ............................................................................. . 

II.*'" Oswiadczcnic 0 wyra:icnic zgody na dowoz l.biorowy przcz wybnlllcgo prLcwoi nikll 
i upowaznienic do odbioru dziccka od pr.l.cwoi nika 
Oswiadczam, te wyrai:.am zgody na dow6z mojego dziecka do przedszkolalszkmy/osrodka" 
i z powrotem przez przewoznika. wybranego w drodze postypowania 0 udzielenie zam6wicnia 
publi cznego przez Gmintt Baboszewo. Jednoczesnie upowatniam do odb ioru dziec ka od przewoznika 

podczas lllojej nieobecnosc i nast~pujllce osoby: ....... ..... .. 

m"f "~I;:>t·I."'·". ",1<1"" :<tI"i,·.d;'II1'''. t1r,k'~ ',~hl .""h,'/{'~·". "r ,ddi.,u 

i biory na siebie peln!} odpowiedzialnosc prawn!} za bezpi ec7..enstwo odebranego dziecka. 

Ill. Informacjc dotycz:Jce oehrony danych osobowych. 
Wyrazl.l m zgody na zb ieranje, przctwarzanic i wykorzystywanie w ce lach zwi<!Ulnych z dowozern do 
przedszkolalszkoly/osrodka* j z powrolelll mojego dziecka, danych osobowych moich i dziecka oraz 
upowaznionej (upowaZri ionych) do odbioru dziecka as6b, przez Urllld Gm iny Baboszewo zgodnie 
Z lISll.IWIl z dnil.l 29 sierpn ia 1997 r. 0 ochron ie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922). 

I v. nczygn3cja z dowozlI dzi ecka. 
Zobowi ll"luj~ sit; do niezwlocznego Ilowiadomienia Refcratu OA iZP w formic p-iscmncj 0 

rczygnacji z dowozu mojego dziecka do wy:icj wymienionego przedszkollllszkoty/os rodka* \V 

cillgu 3 dni od dnill rczygnacji. 

Zasady dotvcz'lce transport" zbioroweeo: 
I. Dow6z dzied odbywa siy od pon iedziatku do pi'ltku we wszyslk ie dnj nauki szkolnej. zgod nic 

l. kl.llendarzem roku szkolnego i dotyczy wylacznie obowiazkowych zajec ed ukacv jnvch (n ie 
dotvczy za jft¢ poza lekcxjnychl: 

'") Dowoz dzieci organ izowany jesl na trasie dom-plac6wka oswiatowa oral. plac6wka osw jalow3-
dom; 

3. Dow6l. odbywa si'r 0 scisle okreslonyc h godzinach, ul.godnionych na poc~lku roku szkol nego 
pom iydzy rodzicem/opieku nem prawnym, a przewoznikiem na podstaw ie tygodniowego i stalego 
planu zajifC Ickcyjnych; 

4. Zmiany godzi n dowozu w trakcie roku szkolnego mag .. bye dokonywane w porol.umieniu 
l. przewoznik iem oraz za zgoclq rodzic6w dzieci dowoi;onych na danej trasie; 

5. Dziecko z rodzicem/opickullcm prawnym lub osob'l upowazn ionll slJ zobowiazani do oczekiwania 
lIa po jazd w nlicjscu i czasie uSlalonym Z przewozn ikiem. Pojazd oczekuje na dzicd.o \\ drod.lC do 
szkoly maksymalnie do 5 minut; 

6. Po zakonczcniu zaj'rc lekcyjnych opiekun odbiera dziecko od nauczycicli w sl.kolc 
i po dow iczicniu pod dom przekazuj e pod opicky rodzica/opickuna prawncgo lub osobic 
upowazn ionej wskazanej w niniejszym wniosku; 

7. Rodzic/opickun prawny jest zobowi;:p..any do zapewnienia sialego kOlllaktu telefoniczncgo 
z prl.ewoznikiem . 

• lIiepOIrzeblle sudfit 
•• pkt 1 - 1/ lIie dol.vc=y (J:ieci (/owoiollych prze: rrxbc6w indvlIlidualnie - P'T1'<'afllym smnochodem. ublegajqc:vch sir 

° r)lezat, za dowoz 



ZalIiczlliki: 

I. Kserokopia aktualncgo orzcczcnia 0 niepelnosPrdwllO~Ci dziecka. 
2. Kserokopia aktualnego orzeczenia pOrddni psychologiczno-pedagogicmej 0 potrzebie kSZlalcenia 

specjalnego lub 0 potrzebie zaj¢ rewalidacyjno-wychowawczych dziecka. 
3. Zaswiadczen ie z. przcdszkolalszkoly/osrodka, w kl6rym dziecko b~dz.ie realiwwll.Jo w roku szkolnym roczne 

pl7:ygotowanie przedszkolne lub obowiltzek szkolny/nauki. 
4. Kserokopia dowodu rcjestracyjnego pojazdu (dotyczy rodzic6w ubiegaj,!cych si~ 0 ryczah 7..a dow6z 

indywidualny). 

w6J ~ 
iobMl iOmon 

mgr Tom"sz Sobecki 



Za1llczoik Nr 2 do ZarzfJdzcnill Nr 57120 17 
W6jta G miny Baboszcwo 
z dnia IS wrLdnia 201 7r 

•. dotyczy zwrotu koszl6w w formie ryczaltu 
.. d01yczy zwrotu koszt6w za przejazdy srodkami komunikacji publicznej 

UMOWANR ... . . . 

zawarti.l \v dniu ........... .. ....... ............................... w Baboszewie pomic;dzy: 

Gmin~ Baboszewo z siedzib(j, ul. Warszawska 9A, 09- 130 Baboszewo 

reprezcntowanct pr.lCZ : 

.......... .. ....................... .. ..... - W6jta Gtniny 

przy kontrasygnacie 

.............. .................... ..... - Skarbnika Gmi ny 

zwan<t w dalszej cz<tSci nin iejszcj umowy "Gmin<t" 

a 

Pani<tfPanem .......................................... nr dowodu osobislego ... ... .......... , btrd()cym 

rodziccm (opiekuncm prawnym) d7jecka .................. . ................ zamieszkatym IN 

... .. ................. .. .. .. ..... .... ................... ....... ....... .... ....... , wlascicielem samochodu osobowego 

marki ..................................... 0 numerze rejestracyj nym ...................... 0 pojemno:ki 

silnika .... . ........ ,0 numerze dowodu rejestracyj nego ..................... .. 

§ 1 

1. Pani / Pan....... ............................ bc;dzie wykorzystywac wlasny samoch6d do 

przewozcnia niepelnosprawncgo dziecka ............................... 7..<un. 

w ..................................... na trasic dom-szkola-dom*. 

2. Pani! Pan ............... .................... bc;dzie ko rzystac ze srodk6w komu nikacji publicznej 

w celu prLewoz.cnia niepelnosprawncgo dziccka .................. ............. zam. 

w ..................................... na trasie dom-szkota-dom**. 

3. rani/Pan . ............ ... ......... .. .......... .. bier.t.e odpowiedzialnosc za bezpieczdlst\VO 

przewozonego dziecka podezas transportu na trasie, 0 kt6rej mowa w par. I. 

4. Pani/Pan ....... . ...... ................... oswiadcza. ie posiada aktualne ubezpicczcnie 

pojazdu na ezas lransportu niepelnosprawncgo dziecku*. 



5. Pani/Pan ......... ........ ........................ oswiadcza, zc samoch6d okrd lony W Illl11cJszcJ 

umowie jest przystosowany do transpOl1u dziecka niepelnosprawnego zgodnie z 

przepisami· . 

6. Pani/Pan .. .... ........ ........... ... .......... oswiadcza, ie wyraza zgod~ na przetwarzanie 

danych osobowych w zwi<lZku z dowozem dziecka do szkoly i z powrolem . 

§ 2' 

I. Zwrot koszt6w w [onnie ryczahu ustala s i~ w zalez.nosci od liczby dni zreal izowancgo 

przewozu, z uwzgl~dni eniem ilosci kilometr6w przcjeehanych na trasie dom - szkola 

- dom oraz stawki za I kilometr przebiegu pojazdu wynosz<lcej ... .. . . .......... z1. 

2. Zwrotu koszt6w dokonuje s i~ na podstawie pisemncgo oswiadczenia rodziealopiekuna 

prawncgo i poswiadczol1~j przez dyrektora szkoty obecnosci dz iecka na zaj~c i ach do 

15 dn ia nastftpnego miesi<lca. 

3. Oswiadczenie, kt6rego wz6r stanowi zahlcznik do umowy, powinno bye zlozone przez 

rodziea (opiekuna prawnego) nie p6zniej !liz do 5 dnia nastftpncgo miesiqca. 

4. Zwrot koszt6w nie przysluguje za okres nieobecnosci ucznia w szkole. 

§ 3" 

I. Zwrotu koszt6w za przcjazdy srodkami komullilUlcji publiczllcj na tms;e dom-szkola

dom, dokon uje siy na podstawie przedtozonych b; letow na przejazd i poswiadczonej przcz 

dyrektora szkoty obecnosci dziecka na zaj'rc iac h. PodstawlJ zwroru kosztow za przcjazdy 

srocJkllmi komunikacji publiczncj jest oswiadczenie rodzicow lub opiekun6w prawnyc h 

z~oi.onc nie pM.niej nit do 5 dnia nastypncgo miesil}ca, potwierdzaj<lcc rea lizacjy 

u7godnionych warunk6w (wzor oswiadczenia stanow; UI ~'lczni k Ilr 4 do zarL'ldzenia) WI1lZ 7 

biletami. 

5. Zwrotu koszt6w dokonuje sift na podstawie pisemncgo oswiadczenia rodzicalopiekuna 

prawnego wraz z biletami i poswiadczonej przez dyrektora szkoty obccnosci dzicckn 

na z<~i ((c i ach do 15 dnia nastftpnego miesiiJca. 

6. Oswiadczenic, ktorego wzor slanowi zalq.cznik do umowy wraz z bileLami powmno 

bye zloZone przez rodzica (opiekuna prawnego) nie p6zniej nit do 5 dn ia nast<rpncgo 

miesi'lca. 

7. W przypadku biletow jednorazowych zwrOl kosztow me przysluguje za okrcs 

nicobecnosci ucznia w szko le. 

§4 

Maksymalna wartosc zobowi<lZan wyn ikaj,!cych z n ml~l szeJ umowy nie moze przekroczyc 

kv.roty ....................... zl. (slownie: .......... .. .... . . , ..................................... ). 



§ 5 

Zwrot kosztow dokonywany b~dzie na rachunek bankowy nr: .................................... .... . 

lub odbierany osobiscie \v kasie Urz<tdu Ominy Baboszewo. 

§6 

Umowtf zawiera si~ na akres od dnia r. do dnia 

............................... ....... r. z tym. Ze kaZdej ze stron przysluguje prawo do jej 

rozwi~zania za uprzednim dwutygodnio\\-ym wypolNiedzeniem. 

§7 

W przypadku wszelkich zmian warunk6w umowy rodzic (prawny opiekun) zobowi¥any jl:SI 

do natychrn iastowego powiadomienia 0 tym fakcie Referat Og6lno-Adminislracyjny i 

Zam6wicn Publ iczllych w Urz<tdzie Gminy Baboszewo pod rygorem nalychmiastowcgo 

rOZWl<fzama umowy. 

§ 8 

Wszelkie zmiany wymagaj'l formy pisemnej pod rygorem niewai:nosci. 

§9 

Spar)' rOZSlrzyga Sild wlasciwy dla gminy Baboszewo. 

§ \0 

Umowlt sporzl.j:dzono w tr~ech jednobrzmil.j:cych egzemplanach, w tYIll jeden ella rodzic<l 

(opiekuna prawnego), a dwa dla Gminy. 

Pod pis rodzica/opiekuna prawnego 

w 0 J,J
/ObWl \0i'Yl~ 

mfl' Tomas:. Sobecki 



Za1llcznik Nr 3 do ZlIl7.11dzenia Nr 57/20 17 
W6j ta Gminy Bliboszewo 
z dnia 15 wr.ldnin 201 7 .". 

/wzorl 

Nazwisko i imi f( rodzicalopiekuna prawnego 

l3aboszewo, dnia ...... ................................ ..... . . 

Nr UITIO .... 'y ....... ......... ....... .......... .............. .... . 

OSWIAOCZENIE 

Oswiadczam, jestem rodzicem /opiekunem prawnym dziecka 

niepetnosprawnego ......... .. ........ ....................................................... . ze korzystam z 

wtasnego samochodu marki ...... ........... ...... .... ......................... pojemnosc sil nika ................ cm 

l 0 numerze rejestracyjnym .... ..... ..................... do przewozu dziecka do szkoly/placowki . W 

z czym przedkladam nastffPuj'lCe rozli czenie za 

nliesi,}c .......................................................... ...... ..... roku. 

Podpis ...................................... .. 

Liczba dni obecnych w szkolc .. ...... ... ...... w miesi~cu .... ....... .... .. .. ...... .......... ... ................... ro ku . 

PiCCZf(C szkoly .......... .. .... ............. ...... ........... ............... . 

Podpis i pi ecz~c dyreklora szkoly/osoby upowatnionej ............................ ... .... ........... .... ........... . 

1I0se ki lometrow na trasic dom~szkola~dom ...... .. .......... km x stawka ...... .... ........ zl. x 

........... li czba dn i obecnych w szkole = naleznosc ......... .... ...................... .. 

Do wyplaty .... ........... .. ... ........... zt. 

Slo\vnie: ... ........... .... ........ ............... ........ ..................................................... .. .. ................ ............. . 

Baboszc\vo, dnia ............ .... .......... ...... ..... .... . 

Podpis pracownika dokonuj~cego rozl iczenia ................................................ ....... . 



Nazwisko i imi~ rodzicalopiekuna prawnego 

Baboszewo, dnia ........................................... .. 

Nr umowy ................... ........................ .... ..... . 

ZalJtcznik Nr 4 do Zarzlt;dzenia Nr 5712017 
W6jta G miny Baboszewo 
z dnia 15 WFLdilill 2017 r: 

Iwzorl 

OSWIADCZENIE 

Oswiadczam, ze jestem rodzicem lopiekunem prawnym dziccka 

nicpelnosprawncgo ........... ....................... .......................................... i tc korzystam z srodk6w 

komunikacj i publicznej do przewozu dziecka do szkoly/pJac6wki i z powrotem. W zW1~kll z czyrn 

prLedkladam bilety na kwot(( ............ za miesiClc ..................................................................... roku. 

Podpis ...... ..... ............................ . 

Liczba dni obecnych w szkole .......... .. ..... w miesillcu ...... .... ............. ..... ............................ roku. 

Pieczltc szkoty ................................................... .......... . 

Pod pis i piecz~c dyrektora szkoly/osoby upowamionej ...... ... ............ .. ..................................... .. 

wartosc bi let6w na trasie dom-szkola-dom .................. ...... .......... ...... ......... zl 

Do wyplaty ............................... zL 

Slownie: ...... .. ....... ........... ..... .............. ........ ......... ....... ...... ......... .......... ...... ......................... ...... .. . 

Baboszewo, dnia ......................................... . 

Pod pis pracownika dokonuj<tcego rozliczenia ...................................................... . 

w OJ 'L 
5obetA.t J>Dvy!M't 

mgt TomusZ SobeckI 


