ZARZĄDZENIE Nr 107/2020
WÓJTA GMINY WIDAWA
z dnia 28 sierpnia 2020 r.

w sprawie zasad zwrotu kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych oraz ich opiekunów
z miejsca zamieszkania do placówki oświatowej w przypadku zapewnienia dowozu i opieki
przez rodziców

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r.
poz. 713) oraz art. 32 ust. 6 i art 39 a ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U.
z 2020r. Poz. 910) zarządzam co następuje:
§ 1. 1. Ustalam zasady zwrotu kosztów przewozu:
1) niepełnosprawnych dzieci pięcioletnich i sześcioletnich oraz dzieci objętych wychowaniem
przedszkolnym na podstawie art. 31 ust 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe i ich
opiekunów do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej
formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno – wychowawczego,
2) uczniów niepełnosprawnych, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 127
i ich opiekunów do najbliższej szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej,
3) dzieci i młodzież, o których mowa w art. 36 ust. 17, a także dzieci i młodzież z
niepełnosprawnościami sprężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność
intelektualna i ich opiekunów do ośrodka rewalidacyjno – wychowawczego,
4) dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem
przedszkolnym objęte wychowaniem przedszkolnym do przedszkola lub innej formy wychowania
przedszkolnego do ukończenia przez nich 5 lat o których mowa w art. 31 ust 1 i 3,
gdy dowożenie zapewniają rodzice lub opiekunowie prawni.
2. Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:
1) uczniu niepełnosprawnym – należy przez to rozumieć dzieci i młodzież, o których mowa w ust. 1
2) placówce oświatowej – należy przez to rozumieć najbliższe w stosunku do miejsca zamieszkania
ucznia niepełnosprawnego : przedszkole, oddział przedszkolny w szkole podstawowej, inną formę
wychowania przedszkolnego, szkołę podstawową lub ponadpodstawową, a także ośrodek
rewalidacyjno – wychowawczy, o którym mowa u ust. 1 do którego uczeń uczęszcza.
§ 2. 1. Zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego odbywa się na zasadach określonych w
umowie zawartej między Gminą Widawa, a rodzicem lub opiekunem prawnym ucznia, której wzór
stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
2. Umowa o której mowa w ust. 1
dwutygodniowego wypowiedzenia.

zawierana jest na czas określony z możliwością
1

§ 3. Koszty przewozu, o którym mowa w § 1 ust. 1 ustala się jako koszt transportu i opieki ucznia
niepełnosprawnego na najkrótszej trasie łączącej miejsce zamieszkania ucznia i placówkę
oświatową.
§ 4. Wzór wniosku o przyznanie zwrotu kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego wraz z
wymaganymi dokumentami, określa załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 5. Pozytywne rozpatrzenie wniosku, o którym mowa w § 4 jest podstawą zawarcia umowy, o
której mowa w § 2 ust. 1.
§ 6. 1. Zwrot kosztów jednorazowego przewozu ustala się w wysokości określonej według wzoru:
d
koszt = (a-b)*c* 100
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 - średnia cena jednostki paliwa w danej gminie, właściwego dla danego pojazdu
d - średnie zużycie paliwa w jednostkach na 100 kilometrów dla danego pojazdu według danych
producenta pojazdu.
2. Podstawę obliczenia kwoty zwrotu kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego prywatnym
samochodem osobowym stanowi iloczyn : jednorazowego kosztu przewozu, o którym mowa w § 6
ust. 1 i liczby dni obecności ucznia niepełnosprawnego w placówce oświatowej w miesiącu
rozliczeniowym.
§ 7. 1. Liczba dni obecności ucznia niepełnosprawnego w placówce oświatowej musi być
potwierdzona podpisem dyrektora ww placówki lub osoby przez niego uprawnionej.
2. Za dni nieobecności ucznia w szkole/przedszkolu/ośrodku zwrot kosztów nie przysługuje.
§ 8. 1. Aby otrzymać zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego, rodzic lub opiekun
prawny, który podpisał umowę, o której mowa w § 2 ust. 1 , składa się w Urzędzie Gminy w
Widawie rachunek zwrotu kosztów , którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego
zarządzenia wraz z potwierdzeniem, o którym mowa w § 7. Oświadczenie powinno być złożone nie
później niż do 10 dnia następnego miesiąca.
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2. Wypłata środków finansowych z tytułu zwrotu kosztów przejazdu następuje nie później niż po 14
dniach od złożenia rachunku zwrotu kosztów, o którym mowa w ust.1 na rachunek wskazany w
umowie, o której mowa w § 2 ust. 1.
§ 9. Traci moc Zarządzenie Nr 82/2018 Wójta Gminy Widawa z dnia 19 września 2018r. W
sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu dzieci i uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców lub
opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka umożliwiającego
realizację rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki oraz
Zarządzenie Nr 88/2018 Wójta Gminy Widawa z dnia 27 września 2018r. w sprawie zasad zwrotu
kosztów przejazdu dzieci niepełnosprawnych oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych z miejsca
zamieszkania do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego, które są objęte
wychowaniem przedszkolnym do ukończenia przez nich 5 lat.
§ 10. Wykonanie Zarządzenia powierza się Referatowi Oświaty i Sportu.

§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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