
Zarz'ldzenie Nr ORG.00SO.7S.2020 

W6jta Gminy Baboszewo 

z dnia 24 sierpnia 2020 roku 

w sprawie okreslenia zasad dowozu uczni6w niepelnosprawnych zamieszkaiych na terenie Gminy 

Baboszewo objli:tych obowi'lzkiem szkolnym i obowi'lzkiem nauki oraz zasad zwrotu koszt6w 

przejazdu uczni6w niepelnosprawnych oraz ich rodzic6w, opiekun6w lub opiekun6w prawnych 

z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoly lub osrodka umoiliwiaj'lcego realizacjli: obowi'lzku 

szkolnego i obowi'lzku nauki. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 0 samorzqdzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020r. 

poz. 713 z p6zn.zm.) oraz art. 32 ust. 6 oraz art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo 

oswiatowe (t.j. Dz. U. z 2020r. paz. 910 z pOin. zm.) zarzqdza siE;, co nastE;puje: 

§ 1. 

Wprowadza siE; zasady dowozu dzieci niepelnosprawnych zamieszkalych na terenie Gminy 

Baboszewo objE;tych obowiqzkiem szkolnym i obowiqzkiem nauki oraz zasad zwrotow kosztow 

przejazdu uczniow niepelnosprawnych oraz ich rodzicow, opiekunow lub opiekunow prawnych 

z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoly lub osrodka umozliwiajqcego realizacjE; obowiqzku 

szkolnego i obowiqzku nauki, stanowiqcy zalqcznik do niniejszego zarzqdzen ia. 

§ 2. 

Traci moc Zarzqdzenie Nr 57/2017 W6jta Gminy Baboszewo z dnia 15 wrzesnia 2017 r. w sprawie 

zasad zwrotu kosztow przejazdu na trasie dom-szkola-dom uczniom niepelnosprawnym oraz ich 

opiekunom. 

§ 3. 

Wykonanie za rzqdzenia powierza siE; Kierownikowi Referatu Organizacyjnego. 

§4. 

Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania. 

W6JT 

mgr into BOgdOn~ PI.tnl3Zew,kl 





Zatqcznik 

00 Zarzqdzenia Nr ORG.00SO.7S.2020 

W6jta Gminy Baboszewo 

z dnia 24 sierpnia 2020 roku 

Zasady 

dowozu uczniow niepefnosprawnych zamieszkafych na terenie Gminy Baboszewo objo:tych 

obowi'lZkiem szkolnym i obowi,!zkiem nauki oraz zasad zwrotow kosztow przejazdu uczniow 

niepefnosprawnych oraz ich rodzicow, opiekunow lub opiekunow prawnych z miejsca zamieszkania 

do przedszkola, szkofy lub osrodka umoiliwiaj,!cego realizacjo: obowi,!zku szkolnego i obowi'lzku 

nauki . 

§1. 

Osoby uprawnione do korzystania z bezplatnego dowozu organizowanego przez Gmin<; Baboszewo 

1. Uprawnieni do korzystania z bezplatnego srodka transportu do przedszkola, szkoly, osrodka 

umoiliwiajijeego realizaej<; obowiqzku szkolnego i obowiqzku nauki Sq nast<;pujijee osoby: 

1) dzieei pi<;eioletnie i szeseioletnie realizujqee wyehowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale 

przedszko lnym w szko le podstawowej, innej formi e wyehowania przedszkolnego lub osrodku 

rewalidaeyjno-wyehowawezym (art. 32 ust. 6 ustawy); 

2) dzieci w wieku powyi ej siedmiu lat posiadajijee orzeezenie a potrzebie ksztalcenia speejalnego 

obj<;te wyehowaniem przedszkolnym, nie dluiej jednak nii do konea roku szkolnego w roku 

kalendarzowym, w ktorym dzieeko konezy 9 lat (art. 32 ust. 6 w zwiqzku z art. 31 ust. 2 ustawy); 

3) dzieei realizujqee obowiqzek szkolny w szkole podstawowej (art. 39 ust. 4 pkt 1 w zwiqzku z art. 

127 ustawy); 

4) dzieei rea lizujijee obowiqzek nauki w szkole ponadpodstawowej (dotyezy uezni6w 

z niepelnosprawnosciq ruehowij, w tym z afazjij , niepelnosprawnoSciij intelektualnij w stopniu 

umiarkowanym lub znaeznym) - nie dluiej jednak nii do konea roku szkolnego w roku 

ka lendarzowym, w kt 6rym uezen konezy 21. rok iyeia (art. 39 ust . 4 pkt 1 w zwiqzku z art. 127 

ustawy); 

5) dzieei i mlodziei z niepelnosprawnosciq intelektualnq w stopniu gl<;bokim oraz dzieei i mlodziei 

z niepelnosprawnoseiami sprz<;ionymi, z kt6ryeh jednq z niepelnosprawnosei jest niepelnosprawnos.: 

intelektualna, uez<;szezajqee do osrodka rewa lidaeyjno-wyehowawezego -nie dluiej jednak ni i do 

konea roku szko lnego w roku kalendarzowym, w kt6rym konezq: 

a) 24. rok iyeia - w przypadku uezni6w z niepelnosprawnoseiami sprz<;ionymi, z kt6ryeh jednq 

z niepelnosprawnosei jest niepelnosprawnos.: intelektualna, 

b) 25. rok iyeia - w przypadku uezestnik6w zaj<;': rewalidaeyjno-wyehowawezyeh (art. 39 ust. 4 pkt 2 

w zwiijzku z art. 36 ust. 17 ustawy). 



2. Warunkiem obj~cia danej osoby bezplatnym transportem jest zamieszkiwanie na terenie Gminy 

Baboszewo oraz zloienie wniosku. 

§ 2. 

Zasady korzystania z dowozu zorganizowanego: 

1. Rodzic ucznia wyraia zgod~ na obj~cie bezplatnym zorganizowaniem dowozu uczniow do i ze 

szkoly przez Gmin~, na podstawie zloionego wniosku, stanowiqcego zal<lcznik Nr 1 do niniejszych 

zasad. 

2. Do wniosku naleiy dolqczyc: 

a) Kserokopie aktualnego orzeczenia 0 niepelnosprawnosci dziecka. 

b) Kserokopi~ aktualnego orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej 0 potrzebie ksztalcenia 

specjalnego lub 0 potrzebie zaj~c rewalidacyjno-wychowawczych dziecka. 

c) Zaswiadczenie z przedszkola/szkoly/osrodka, w ktorym dziecko b'idzie realizowalo w danym roku 

szkolnym roczne przygotowanie przedszkolne lub obowiqzek szkolny/nauki. 

3. Dowoz jest organizowany i zapisany zgodnie z harmonogramem na kolejne dni tygodnia 

uwzgl~dniajqc czas rozpocz'icia i zakonczenia zaj'ic lekcyjnych uczniow. 

4. Rodzice odprowadzajq i odbierajq dziecko z pojazdu. W przypadku niepelnosprawnosci ruchowej 

dziecka pomagajq opiekunowi wsadzic i wysadzic dziecko do i z pojazdu. 

5. W razie choroby ucznia lub z innych powodow, dla ktorych uczen nie korzysta z dowozu rodzic 

niezwlocznie powiadamia kierowc~ lub pracownika Referatu Organizacyjnego Urz'idu Gminy 

Baboszewo 0 niekorzystaniu z transportu. 

6. W czasie dowozow i odwozow nad bezpieczenstwem czuwa opiekun. Gdy pojazd zatrzymuje s i~ 

opiekun jako pierwszy wysiada z samochodu, otwiera drzwi, pomaga dziecku przy wejsciu i wyjsciu, 

sadza je w razie potrzeby na dodatkowy fotelik, zapina pasy bezpieczenstwa. Jesli wyst'ipujq 

niepokojqce objawy (zle samopoczucie itp.) u dziecka podczas jazdy informuje 0 tym fakcie rodzicow. 

7. Rodzic ponosi odpowiedzialnosc prawnq za ucznia do momentu przekazania ucznia przewoznikowi 

odwoiqcego go do placowki oswiatowej, a takie od momentu odebrania ucznia w wyznaczonym 

miejscu postoju od przewoznika przewoiqcego dziecko z danej szkoly lub placowki oswiatowej do 

miejsca zamieszkania. 

8. Kierowca informuje telefonicznie rodzicow uczniow w przypadku znacznych opoznien 

w przewozach. 

§ 3. 

Zwrot kosztow dowozu uczniow niepelnosprawnych do jednostek oswiatowych organizowanego 

przez rodzicow lub opiekunow prawnych: 

1. Rodzicom uczniow, 0 ktorych mowa w § 1 przysluguje zwrot kosztow przejazdu z miejsca 

zamieszkania do przedszkola, szkoly lub osrodka umoiliwiajqcego realizacj~ obowiqzku szkolnego 



i obowiqzku nauki srodkami komunikacji wlasnej w przypadku, jeieli dowoienie zapewniajq rodzice 

lub opiekunowie prawni. 

2. Zwrot kosztow przejazdu osob wymienionych w § 1 nast~puje gdy dowoienie i opiek~ zapewniajq 

rodzice, opiekunowie lub opiekunowie prawni we wlasnym zakresie: 

a) prywatnym samochodem rodzica (opiekuna prawnego); 

b) srodkami komunikacji publicznej. 

3. Odleglose pomi~dzy miejscem zamieszkania ucznia niepelnosprawnego 

a szkolq/przedszkolem/osrodkiem rozumiana jest jako odleglose najbardziej bezpiecznej trasy 

Iqczqcej te dwa miejsca. 

4. Zwrot kosztow przejazdu ucznia niepelnosprawnego okresla umowa zawarta pomi~dzy Gminq 

Baboszewo a rodzicami/opiekunami prawnymi ucznia. 

5. Podstawq zawarcia umowy 0 zwrot kosztow przejazdu uczniow niepelnosprawnych jest zloienie 

w Urz~dzie Gminy Baboszewo wniosku stanowiqcego zal'lcznik Nr 2 do niniejszych zasad wraz 

z wymaganymi zalqcznikami. 

6. Wniosek naleiy zloiye do dnia 28 sierpnia kaidego roku . W uzasadnionych przypadkach wniosek 

moie bye zloiony po uplywie okreslonego terminu. 

7. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, 0 ktorym mowa w ust. 6, Wojt Gminy Baboszewo zawiera 

z rodzicami, opiekunami lub opiekunami prawnymi ucznia niepelnosprawnego umow~ okreslajqcq 

warunki zwrotu kosztow przejazdu. 

8. Umowa zawierana jest na czas okreslony. 

9. Wzor umowy okreslajqcy zasady zwrotu kosztow przejazdu ucznia niepelnosprawnego oraz jego 

rodzicow lub opiekunow prawnych prywatnym samochodem osobowym z miejsca zamieszkania do 

szkoly/przedszkola/osrodka stanowi zal'lcznik Nr 3 do niniejszych zasad. 

10. Podstaw~ obliczania zwrotu kosztow przejazdu ucznia i opiekuna srodkami komunikacji publicznej 

po uwzgl~dnieniu ulgi wynikajqcej z ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. 0 uprawnieniach uigowych 

przejazdow srodkami transportu zbiorowego (t.j. Dz.U . z 2018r. poz. 295 z poin. zm.) wysokose 

faktycznie poniesionych kosztow na podstawie przedstawionych biletow. 

11. W przypadku gdy rodzic dowozi ucznia wlasnym srodkiem komunikacji, obliczenie wysokosci 

zwrotu kosztow jednorazowego przewozu nast~puje w wysokosci okreslonej wedlug poniiszego 

wzoru opisanego wart. 39a ust. 2 Ustawy: 

koszt= (a-b)"c" d/100 

gdzie: 

a- liczba kilometrow przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania do przedszkola, osrodka 

rewalidacyjno- wychowawczego, szkoly podstawowej albo szkoly ponadpodstawowej, a takie 

przewozu rodzica z tego miejsca do miejsca zamieszkania lub miejsca pracy, i z powrotem. 



b- liczba kilometrow przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania rodzica do miejsca pracy 

i z powrotem, jeieli nie wykonywalby przewozu, a kt6rym mowa w lit. a. 

c- srednia cena paliwa w danej gminie w!asciwa dla danego pojazdu. 

d- srednie zuiycie paliwa w jednostkach na 100 kilometrow dla danego pojazdu wed!ug danych 

producenta pojazdu. 

12. Odleg!ose pomi~dzy miejscem zamieszkania a przedszkolem, szko!q lub osrodkiem jest rozumiana 

jako dlugose najkr6tszej trasy Iqczqcej te dwa miejsca. 

13. Sredniq cen~ jednostki paliwa w gminie okresla na kaidy rok szkolny Rada Gminy w drodze 

uchwa!y, uwzgl~dniajqc ceny jednostki paliwa w gminie. 

14. Zwrot koszt6w dowozu uczniow niepe!nosprawnych ad oswiatowych dokonuje si~ za kaidy 

miesiqc kalendarzowy, w ktorym rodzic dowozi! ucznia do danej placowki oSwiatowej. 

15. Liczba dni lub tygodni obecnosci dziecka w szkole/przedszkolu/osrodku musi bye poswiadczona 

podpisem dyrektora placowki lub uprawnionej przez niego osoby. 

16. Za dni nieobecnosci ucznia w szkole/przedszkolu/osrodku zwrot kosztow nie przys!uguje. 

17. Rodzic, opiekun lub opiekun prawny, ktory podpisal umow~, a ktorej mowa w ust. 7, sk!ada 

rozliczenie a zwrot kosztow przejazdu ucznia niepelnosprawnego. 

18. Rachunek naleiy z!oiyc w Urz~dzie Gminy Baboszewo nie poiniej nii do 5-go dnia miesiqca 

nast~pujqcego po miesiqcu, w ktorym realizowano dowoz ucznia z tym, ie rozliczenie koszt6w 

przejazdu za m-ce wrzesieri, paidziernik, naleiy z!oiye nie pOiniej nii do 15 listopada danego roku, 

w ktorym sk!adany jest wniosek 0 zwrot kosztow. 

19. Zwrot kosztow przejazdu ucznia niepe!nosprawnego nast~p uje nie poiniej nii 14 dni od zloienia 

rozliczen ie. 



Zali}cznik Nr 1 do Zasad 
W6jta Ominy Baboszewo z dnia 24 sicrpnia 2020 

.. .. ... . .. . .. ... ..... ......... , dnia ..... . ......... ...... r. 

1/1111; 11I(1;;1I'I.I"/(O (fJ(/:KO opiekllila fW(I"ot"l1e/!p 

adre.f :amie.17kania 

tel. dom: .................... .. .......... . . 

tel. kom: ............. ..... . . . . .. . . .... . ... . 
adres e-mail ....... . ...... . ......... ...... . 

Urzqd Gminy Baboszewo 
ul. Warszawska 9A 
09-130 Baboszewo 

Wniosek 0 dowoz dziecka niepelnosprawnego do przedszkola/szko/y/osrodka' 

w roku szkolnym .................. ...... . 

Zwracam s i ~ z prosbq 0 zapewnienie mojemu dziecku: 

1. Imi~ i nazwisko dziecka .... ..... .. ....... .... .... ....... ........................... .......... ... .......... .... ........ ....... ....... .......... ... ........ .• 

2. Data urodzenia dziecka ... .. .... .. ... ................................................................................................................... . . 

3. Adres zamieszkania ........... .. .. ...... .... .. ..... .......... .................................................... ........... .. .......... ...... ... .. ...... ... . . 

bezplat nego transportu zbiorowego i opieki w czasie dowozu 

na t rasie dom - .. ........ .. ..................... .. ...... ....... .. .... ......................................... .. ................ .. .................. .. ... - dom 

{noz wo j odres ploc6wki oswiotowej 

4. Imi~ i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego', nr dowodu toisamosci, PESEL ........................... ......... .. 

5. Adres zamieszkania rodzica/opiekuna prawnego· ............................... ...... .. ........... .................................... . 

Dodatkowe informacje 0 dziecku (illformocju dotyczljcu rodzujulliepeb/Osprmvllosci dziecku): 

- ezy dzieeko porusza sic: samodzielnie ezy na w6zku, ezy potrzebny jest odpowiednifolelik, 

- jak dzieeko zachowuje sif podczas jazdy samochodem, 

- dodalkowe informacje 0 rOlrzebach i zaehowaniaeh dzieeka niezbedne rodezas korzvslania z dowozu 
zbiorowego uczniow niepelnosprawnvch. 



........ ..... .. .. .... . ... .... ..... ... ............... ........ ......................... _ ... .... ....... ........ .. ....... ....... . 

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

Oswiadczenie 0 wyrazenie zgody na dowoz zbiorowy przez wybranego przewoznika 
i upowaznienie do odbioru dziecka od przewoznika 

Oswiadczam, ze wyrazam zgodl' na dowoz mojego dziecka do przedszko la/szkoly/osrodka* 

i z powrotem przez przewoznika, wybranego w drodze postl'Powania 0 udzie lenie zamowienia 

publ icznego przez G minl' Baboszewo. l ednoczesnie upowazniam do odbioru dziecka od przewoznika 

- podczas moj ej nieobecnosci - nastl'pllj~ce osoby: 

• 
• 

/ imif i nazwisko, miejsce zamieszkania, nr dowodu osobislego, nl' lelefonu / 

i biorl' na siebie pejn~ odpowiedzialnosc prawn~ za bezpiecze(lstwo odebranego dziecka . 

Zasady dotyczace transportu zbiorowego: 

1. Dow6z dzieci odbywa siy ad ponicdzialku do pilj.tku we wszystkie dni nauki szkolnej, zgodnie z kalcndarzem roku 
szkolnego i dotyczv wylacznic obowia7.kowych zajec edukacyjnych (nie dotyezy za iec pozalekeyjnych): 

2. Dow6z dzicci organizowany jest na trasie dOI1l-plac6wka oswiatowa oraz plae6wka oswiatowa-dom; 
3. Dow6z odbywa si(( 0 scisle okrcslonych godzinach. uzgodnionych na pocz~tku roku szkolnego pomi.ydzy 

rodziccm/opiekunem prawnym, a przcwoznik icm na podstawie tygodniowcgo i stalego planu zaj1;c lekcyj nych: 
4. Zmiany godzin dowozu w trakcic roku szkolncgo moglj. bye dokonywane w porozumicniu z przcwoi nikicm oraz za 

zgodlj. rodzic6w dzieci dowoionych na danej trasie: 
5. Dziecko z rodzicem/opickuncm prawnym lub osoblj. upowaznion~ s,! zobowiazani do oczckiwania na pojazd w miejscu i 

czasie ustaJonym z przewoinikiem. Pojazd oczckuje na dziecko w drodze do szkoly maksymalnie do 5 rninut; 
6. Po zakOllczcn iu zaj~c Jekcyj nych opickull odbiera dziecko od nauczycieli w szkolc i po dowiezieniu pod dam 

przekazuje pod opieky rodzica/opickuna prawncgo lub osobic upowaznionej wskazanej w ninicjszym wn iosku; 
Rodzic/opiekun prawny jest zobowi<)zany do zapcwn ien ia slalcgo kontaktu telefonicznego z przcwoinikiem 

Zalaczniki: 

I . Kserokopia aktualnego orzcczcnia 0 nicpclnosprawnosci dziecka. 
2. Kserokopia aktualncgo orzcczcnia poradn! psycho logiczno~pcdagogicznej 0 pOlrLebic ksztalcenia spccjalnego llib 0 potrLcbic zajt;:c 

rc\va]idac)jno-wychowawczych dziecka. 
3. Zaswiadczenie z przcdszkola/szkoly/osrodka, w kt6rym dziecko b~dz ic rcalizowalo w roku szkolnym rocznc prLygotowanie 

prLcdszkolnc ]ub obowiqzek szkolny/nauki. 
KIauzula informacyjna 

I. Administratorem danych osobowych jest Wajt Gminy Baboszewo Cdalej : "ADMINISTRATOR"), z s iedz ib~: 
ul. Warszawska 9A, 09-1 30 Baboszewo. Z Adm ini stratorem mozna s i ~ kontaktowac pisemnie, za pomoq poczty 
tradycyj nej na adres: ul. Warszawska 9A, 09-1 30 Baboszewo lub drog~ e-mai low~ pod adresem: 
urzad@gmillababoszewo.pl 
2. Administrator wyznaczyl Inspektora Ochrony Danych, z kt6rym mozna s i ~ skontaktowac pod adresem 
mailowym: iod@gminababoszewo.pl. 
3. Dane osobowe sq przetwarzane na podstawie Rozpor~dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady CUE) 
20161679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fi zycznych w zwi~zku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Cog61ne 
rozpor~dzenie 0 ochronie danych), oraz ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. 
4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa si~ w celu zwrotu koszt6w przejazdu uczn ia niepe/nosprawnego do 
przedszkola/szkoly/osrodka w danym roku szkolnym. 
5. Przetwarzanie danych osobowych odbywa s i~ na podstaw ie prawnie uzasadnionego interes li administratora. 
6. Dane osobowe nie pochodz,! od stroll trzec ich. 
7. Administrator n ie zamierza przekazywac danych do p3l1stwa trzeciego lub o rganizacj i mi~dzynarodowej. 



8. Administrator b~dzie przekazywal dane osobowe innym podm iotom, ty lko na podstawie przepis6w prawa, 
w tym w szczeg61nosci do Zakladu Ubezpiecze,\ Spolecznych. 
9. Dane osobowe b~d~ przetwarzane przez Administratora przez 10 lat od czasu ustania zatrudnienia czlonka 
rodziny u Adm in istratora. 
10. Osoba, kt6rej dane dotycz~ rna prawo do i.~dania od adm inistratora dost,pu do danych osobowych, ieh 
sprostowania, lIsunit;cia lub ograniczen ia przetwarzania oraz 0 prawo do wn iesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzan ia, a takie prawo do przenoszenia danych. 
II. Skarg~ na dzialania Admini stratora mo;na wnieSe do Prezesa Urz,du Ochrony Danych Osobowych. 
12. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. 
13. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 

Baboszewo, dnia ... ,' ................... . _ .. . . 
podpis wnioskodawcy 

OSWIADCZENIE 0 WYRAZENIU ZGODY 

Po zapoznaniu si<; z informacjami i pouczeniami zawartym i w niniejszej klauzuli wyrazam zgod<; na 

przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych mojego dziecka w celu real izacj i 

obow i~zk6w Gminy Baboszewo zwi~zanych z realizacj~ zwrotu koszt6w przejazdu dziecka lub ucznia 

niepelnosprawnego oraz jego opiekuna do przedszkola, szkoly lub osrodka rewalidacyjno

wychowawczego. 

Baboszewo, dn ia ...... . ....... . ............. .. 
podpis wnioskodawcy 





ZallJcznik Nr 3 do Zasad 
W6jta Gminy Babosl cwO Z dnia 24 sicrpnia 2020 

ORG.4464. . .2020 

*. dotyezy zwrotu kosztow w formie ryezaltu 

** dotyczy zwrotu kosztow za przejazdy srodkami komunikacji publicznej 

Umowa Nr ........ / 2020 (wzor) 

okreslaj'lca zasady zwrotu koszt6w przejazdu ucznia niepelnosprawnego do szko/y/ 

przedszkola/osrodka* - srodkami komunikacji publicznej/prywatnym samochodem osobowym* 

zawarta w dniu .2020r. w Baboszewie pomi~dzy: 

Gminq Baboszewo z siedzibq ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo 

reprezentowanq przez : 

Bogdana Janusza Pietruszewskiego . W6jta Gminy Baboszewo 

przy kontrasygnacie 

Anny Boguslawy Guzanowskiej - Skarbnika Gminy Baboszewo 

zwanq w dalszej cz~sci niniejszej umowy "Gmin q" 

a 

Paniq/Panem .... .. ... ......... .. ...... .... .. .......... ......................... zam ............................ .. ........ ...... ... ... ..... .... .. ..... ... ..... . . 

legitymujqcq/legitymujqcym s i~ dowodem osobistym Nr ..... ...... ... ....... ..... ... .... ..... 0 numerze PESEL 

............... ... ... ............... ... ...... .... .. rodzicem/opiekunem/opiekunem 

niepelnosprawnego, zwa nq/zwanym dalej "Opiekunem" . 

§1. 

prawnym dziecka/ueznia 

1. Gmina Baboszewo realizujqc obowiqzek wynikajqcy z art. 32 ust. 6 oraz art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 

14 grudnia 2016r. Prawo oswiatowe (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 910 z pMn. zm.) w zakresie zapewnienia 

.. dowoienia opieki nad uczniem niepelnosprawnym (imi~ nazwisko ucznia) 

.. ......... ....... ..................... .... ..... ..... ... ...... zamieszkalym .. ............................... ......... ..... ..... ... ......... .......................... . 

powierza ten obowiqzek opiekunowi Pani/Panu ................................................. .. .... ..... .. ....... .... , ktory 

bierze za nie odpowiedzia lnosc w tym czasie. 

§ 2. 

1. Rodzic/opiekun oswiadcza, ie: 



a) dysponuje samochodem osobowym (podac mark~ i model) ... .................................. 0 numerze 

rejestracyjnym .............. ................ , z silnikiem diesel/benzyna/gaz* 0 pojemnosci skokowej 

silnika ...... ... ...... ......... cm3, rok produkcji .............................................. . 

b) b~dzie wykorzystywal wlasny samochod6w do przewozenia dziecka niepelnosprawnego 

... .. ... ... .... .... .......... ................ na trasie: 

I. miejsca zamieszkania - szkola/przedszkole/osrodek - miejsce zamieszkania i z powrotem* 

II. miejsca zamieszkania - szkola/przedszkole/osrodek - miejsce pracy i z powrotem* 

c) posiada aktualnq polis~ ubezpieczeniowq od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) oraz aktualnq polis~ 

ubezpieczeniowq od nastE;:pstw nieszcz~sliwych wypadk6w (NW). 

d) jest odpowiedzialny za terminowe zawieranie kolejnych um6w dotyczqcych obowiqzkowych 

ubezpieczen odpowiedzialnosci cywilnej posiadaczy pojazd6w mechanicznych OC oraz ubezpieczenia 

od nieszcz~sliwych wypadk6w NW. 

e) ponosi wszelkq odpowiedzialnosc za ewentualne szkody wynikajqce z wypadk6w lub wszelkiego 

rodzaju zderzen wyniklych w czasie dowozenia i opieki nad dzieckiem. 

f) gwarantuje bezpieczenstwo os6b i mienia podczas uslug przewozu os6b. 

g) jego obowiqzkiem jest zapewnienie wlasciwego stanu technicznego pojazdu, kt6rym b~dzie 

przewozone dziecko niepelnosprawne. 

2. Gmina nie bierze odpowiedzialnosci za wypadki i zdarzenia jakiegokolwiek typu, w wyniku, kt6rych 

nastqpi szkoda materia Ina, uszkodzenia ciala czy smierc, spowodowana dzialalnosciq opiekuna. 

§ 3. 

1. Wysokosc miesi~cznej kwoty zwrotu koszt6w dowozu ucznia niepelnosprawnego oraz jego rodzica 

samochodem jest obliczona w spos6b nast~pujqcy: iloczyn jednorazowego przewozu (obliczony wg 

wzoru) oraz liczby przewoz6w (dni) w miesiqcu: 

gdzie: 

a - liczba kilometr6w przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania do przedszkola, oddzialu 

przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, osrodka 

rewalidacyjno-wychowawczego, szkoly podstawowej albo szkoly ponadpodstawowej, a takze 

przewozu rodzica z tego miejsca do miejsca zamieszkania lub miejsca pracy, i z powrotem, 

b - liczba kilometr6w przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania rodzica do miejsca pracy 

i z powrotem, jezeli nie wykonywalby przewozu, 0 kt6rym mowa w lit. a, 

c - srednia cena jednostki paliwa w danej gminie wlasciwego dla danego pojazdu, 

d - srednie zuzycie paliwa w jednostkach na 100 kilometr6w dla danego pojazdu wedlug danych 

producenta pojazdu. 

2. Wysokosc jednorazowego przewozu wg powyzszego wzoru wynosi .. ..... ......... zl, z uwzgl~dnieniem: 



a) Iiczby kilometr6w pomi~dzy miejscem zamieszkania - szkolij/przedszkolem/osrodkiem - miejsce 

zamieszkan ia i z powrotem lub miejscem zamieszkania - szkolij/przedszko lem/osrodkiem -miejsce 

pracy i z powrotem, kt6ra wynosi .............................. ...... km 

b) sredniej ceny paliwa w gminie, kt6ra wynosi .... .................... zl 

c) sredniego zuiycia paliwa na 100 kilometr6w dla pojazdu, kt6 ra wynosi ................. 1/100km 

3. Opiekun dowozi dziecko do szkoly/przedszkola/osrodka w dniach nauki szkolnej oraz w dniach, 

w kt6rych obecnosc ucznia w szkole/przedszkolu/osrodku jest konieczna ze wzg l~du na organizacj~ 

zaj~c w roku szko lnym .. .. ... .... ..... ... ............. . 

§ 4. 

1. Wysokosc miesi~cznej kwoty zwrotu koszt6w przejazdu ucznia i opiekuna srodkami komunikacji 

publicznej obliczana jest jako wysokosc faktycznie poniesionych koszt6w zakupu bilet6w na 

podstawie dolijczonych bi let6w do Rozliczenia 0 zwrot koszt6w przejazdu uczni6w 

niepelnosprawnych oraz ich Opiekuna do szkoly, przedszkola/osrodka srodkami komunikacji 

publicznej .•• 

2. W przypadku gdy Opiekun dolijczy do Rachunku 0 zwrot koszt6w przejazdu ucznia 

niepelnosprawnego oraz jego Opiekuna do szkoly, przedszkola/osrodka srodkami komunikacji 

publicznej, bilety nie uwzgl~dniajqce naleinych ulg na przejazdy dziecka i Opiekuna, zostanie mu 

zwr6cona r6wnowartosc ceny bilet6w uwzgl~dniajijcych ulgi " 

§ 5. 

1. W celu uzyskania przez rodzica, opiekuna, opiekuna prawnego zwrotu koszt6w przejazdu ucznia 

niepelnosprawnego samochodem osobowym, Opiekun ucznia sklada do 15 dnia nast~pnego miesiqca 

w Urz~dzi e Gminy Baboszewo rozliczenie wraz z potwierdzeniem dyrektora 

szkoly/przedszkola/osrodka lub uprawnionej przez niego osoby 0 liczbie dni obecnosci dziecka 

w szkole, kt6rego wz6r stanowi zalijcznik Nr 1 do niniejszej umowy. 

2. W celu uzyskania przez rodzica, opiekuna, opiekuna prawnego zwrotu koszt6w przejazdu ucznia 

niepelnosprawnego oraz opiekuna srodkami transportu pub licznego, Opiekun ucznia sklada 

w Urz~dzie Gminy Baboszewo rozliczenie wraz z biletami komunikacji publicznej, ktorego wz6r 

stanowi zalqcznik Nr 2 do niniejszej umowy. 

§ 6. 

Przekazanie na rachunek bankowy rodzica/opiekuna/opiekuna prawnego srodk6w finansowych 

z tytulu zwrotu koszt6w przejazdu ucznia, 0 kt6rym mowa w § 1 nast~puje na poniiszy nr rachunku 

bankowego nie p6Zniej nii 14 dnia od zloienia rachunku 0 zwrot koszt6w przejazdu 

Nazwa banku: ...... .. ... ... ....... ... ... ........ .............................................................. ... ... .. ......... ..... ............................... . 

Nr rachunku : ..... ................ .. ...... ... ......... ...... .... ... ... ... ........ .. ..... ... ... ............................................... ... ...... ........... .. .. . 

lub zwrot koszt6w b~dzie odbierany osobiscie w kasie Urz~du Gminy Baboszewo. 



§ 7. 

Zwrot koszt6w przejazdu nie przysluguje za dni nieobecnosci ucznia w szkole/przedszkolu/osrodku. 

§ 8. 

Kwoty,o kt6rych mowa w § 3 i § 4 nie podlegajq opodatkowaniu na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 40c 

ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. 0 podatku dochodowym od os6b fizycznych (Dz.U. z 2020r. poz. 1426). 

§ 9. 

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

zaj~c szko lnych w roku szkolnym .. ........ ........ Kaidej ze stron przysluguje prawo jej rozwiqzania za 

uprzednim dwutygodniowym wypowiedzeniem. 

§ 10. 

Wszelkie zmiany i uzupeln ienia wymagajq formy pisemnej pod rygorem niewainosci. 

§ 11. 

Spory wynikajqce z realizacji niniejszej umowy rozstrzygane b~dq w formie wzajemnych negocjacji. 

§ 12. 

W sprawach nie uregulowanych niniejszq umowq majq zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego 

i ustawy 0 systemie oswiaty. 

§ 13. 

Umow~ sporzqdzono w trzech jednobrzmiqcych egzemplarzach, w tym jeden dla rodzica (opiekuna 

prawnego), a dwa dla Urz~du Gminy Baboszewo. 

Podpis rodzicajopiekuna prawnego Podpis W6jta Gminy Baboszewo 

Pod pis Skarbnika Gminy Baboszewo 



Zalqcznik Nr 1 

Nazwisko i imiy rodzicalopiekuna prawnego 

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

ROZLlCZENIE 
koszt6w dojazdu zorganizowanego przez rodzic6w/opiekun6w 

wlasnym samochodem osobowym w miesi'lcu .. ............ .. .. . ............ . . 

I . Na podstawie umowy nr ..... ... .. ..... ... .. •.. ... przed kladam rozliezenie koszt6w dojazdu 

zorganizowanego przez rodzie6w/opiekun6w prawnyeh najkr6tsz,! tras,! drogami publieznymi , 

samoehodem osobowym marki .. .... ......... .. .................. , kt6rego jestem 

wlaseicielem/wsp6lwlaseieielem* o nr rej eslraeyjnym pojazdu 

o pojemnosc skokowej silnika ..... . ..... . .......... .. ... em3 

i tankujl' paliwo (PB 95 , PB 98, LPG, ON) .. ..... ..... .................................. . 

2. Odleglosc z miejsca zamieszkan ia do przedszkolal szkoly/osrodka* - ............... km 

Odlegtosc w km od miejsca zamieszkania do miejsca pracy rodziealopiekuna 

. (jesli pracuje zawodowo i lak,! Irasl' wykonuje) ... ............ .... .. km. 

3. Naleznosc za powyzsze naleZY przekazac do kasy Urzydu Gminy Baboszewo lub na moje 
konto bankowe : 

(nazwa banku i numer rachunku) 

(data i czytelny podpis skladajqcego rozliczenie) 

°niepotrzebne skreSlic 

ZASWIADCZENIE 

Dyrektor. ................................. .. ... ... ...... .. ....... .. . .. ............. w ....... .. .. .. .. . ........ . 

na podstawie dziennika lekcyj nego potwierdza, ze przedszkolakiuczeNuczelmica 
. .... ... .. ... ... .... .... ..... ........ ............................. klasy ... ........... uCzyszczal/uczyszczala 

na zajycia dydaktyczne . . .......... ..... dni w miesi'lcu .... .... . ... . . ... .. ... ...... .. ... .. 20 ... . . ... r. 

(dyreklOr placolt'ki) 



Rozliczenie miesi~czne dowozu dziecka niepelnosprawnego 

(uzupeln ia pracown ik Referatu Organizacyjnego Urzyd u Gminy Baboszewo) 

koszt = (a-b)*c*d/ 100 

1. . ... ... .. .... km x srednia cena jednostki paliwa .. .. .. ..... ... x srednie zuzycie paliwa 

w jednostkach na 100 km dla danego pojazdu ... .... ..... / 100 

(koszt jednorazowy) 

2. Dowoz dzienny do placowki . ... ............ . . ... ... . .......... ... .... ... . . .... . 
( koszt jcdnorazowy dowozu x eZlery strony lub dwie strony) 

3. !lose dziennych przewozow w miesiqcu ................ ... ....... ........ ...... .... .. ......... .. ... .... .. . 

4. Naleznose do wyplaty ........................................................ . . 
(!lose dni prl.cwozu W miesj~cu x slawka dzicnna za dow6z) 

5. Do wyplaty slownie: .... .. .... ... .... .... ... .... .. ........... ............................................. . 

(data i podpis pracownika roziiczaj'lcego koszly) 



Zatqcznik Nr 2 

Nazwisko i imi~ rodzicalopiekuna prawnego 

Baboszewo, dnia " ""'" ", . . . '. ' " .. " ... " ..... 

ROZLICZENIE 
kosztow dojazdu zorganizowanego srodkami komunikacji publiczncj do przewozu dziecka do 

szkoly/placowki i z powrotem w miesi'lcu ................................ . 

I , Przedkladam rozliczenie koszt6w/bilel6w mies i~cznych poprzez dojazd zorganl zowany 

srodkami komunikacji publicznej do przewozu dziecka do szkoly/plac6wki i z powrotem 

w mi es i ~cu " .. "" .. "" .. " .... ,""" .. " na kwot~ " .. " """" """ .. ,,""" 

2. Naleznosc za powyzsze nalezy przekazac do kasy Urz~du Gminy Baboszewo/na moje konlo 
bankowe* : 

(nazwa banku i numer rachunku) 

(dala i czylell1Y podpis skladajqeega razliezel1ie) 

'niepotrzebne skres!ic 

ZASWIADCZENIE 

Dyrektor ......... " ... , ....... . .. .... .. ,., ............ " ...... .. . ... ............... w" ....... . .... ' . .. .... .. . 

na podstawie dziennika lekcyjnego potwierdza, ze przedszkolakluczelliuczennica 

.... , , ' , , ' .. , .. , , ... ' .... , , ' . , . . .. .... .. . .. .. . . . . ' . , .......... , klasy ... , .. " . " .. , uczyszczal/uczyszczala 

na zajt;cia dydaktyczne .... .. .. . .. .. .... dni w miesiqcu .............. ..... .. .. . .. ....... .. 20 ........ r. 

( dyreklor p/acowkij 

Rozliczenie miesit;czne dowozu dziecka niepelnosprawnego 

(uzupelnia pracownik Referatu Organizacyjncgo Urz<;:du Gllliny Baboszewo) 

Wartosc bilel6w na Irasie dom-szkola-dom .... .... ....... zl. Na lei:nosc do wyplaty ... .. .. ... ..... zl 

Do wyplaty slownie: .. ,. , . ... .. , . .. , ... ,' .. . .. .. .. .. .. ,' .... , . ..... . ..... ,', .... ,"', .. , ........ .. .. ...... . ,' ..... ' 

(data i podpis pracown ika rozl iczajqccgo koszly) 




