
ZARZĄDZENIE NR 479/2014 

WÓJTA GMINY MIELEC 

z dnia 13 lipca 2014 r. 

w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych, oraz ich 

rodziców lub opiekunów z miejsca zamieszkania do przedszkola, oddziału przedszkolnego w 

szkole podstawowej, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizacje rocznego przygotowania 

przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. 

Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 14 a ust. 4, art. 17 ust. 3a  ustawy z dnia 7 września 1991 

r. o systemie oświaty (tekst jedn. z 2004 r. Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)  

zarządzam, co następuje:  

§ 1.  

Ustala się zasady zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców lub 

opiekunów z miejsca zamieszkania do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, 

szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku 

szkolnego i obowiązku nauki, które stosuje się, jeżeli dowożenie i opiekę zapewniają rodzice lub 

opiekunowie.  

§ 2.  

Zwrot kosztów przejazdu, o którym mowa w § 1, obejmuje koszty związane z przejazdem: 

a) uczniów niepełnosprawnych, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie 

art. 71 b ustawy o systemie oświaty, do najbliższej szkoły podstawowej i gimnazjum, 

b) uczniów z niepełnosprawnością ruchową, upośledzeniem umysłowym w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym do najbliższej szkoły ponadgimnazjalnej nie dłużej niż do 

ukończenia 21 -go roku życia,  

c) dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu głębokim realizujących obowiązek 

szkolny i obowiązek nauki na zajęciach rewalidacyjno – wychowawczych, nie dłużej niż 

do ukończenia 25 roku życia, 

d) dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościmi sprzężonymi do 

ośrodka umożliwiającego realizacje obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, nie dłużej 

niż do ukończenia 25 roku życia, 

e) niepełnosprawnych dzieci pięcioletnich i sześcioletnich oraz dzieci posiadających 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do najbliższego przedszkola publicznego, 

oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego 

lub ośrodka umożliwiającego realizacje rocznego przygotowania przedszkolnego. 

§ 3.  

1. Zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego oraz jego opiekuna odbywa się na 

zasadach określonych w umowie zawartej pomiędzy wójtem a rodzicami. 

2. Umowa zawierana jest na czas określony tj. okres nauki w danym roku szkolnym. 

3. Wzór umowy określającej zasady zwrotu kosztów przejazdu stanowi Załącznik nr 1 do 

niniejszego zarządzenia. 



 

§ 4.  

1. Wysokość miesięcznej kwoty zwrotu kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego oraz jego 

opiekuna do przedszkola, szkoły lub ośrodka stanowi wysokość równowartości 2 biletów 

miesięcznych obowiązującą w transporcie publicznym z uwzględnieniem ulgi dla ucznia. 

2. Podstawą zwrotu kosztów, o którym mowa w ust. 1, jest zaświadczenie za dany miesiąc 

wydawane każdorazowo przez dyrektora placówki oświatowej, do której uczeń uczęszcza, 

potwierdzające realizację rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego bądź 

obowiązku nauki. 

§ 5.  

 

 Warunkiem ubiegania się o zwrot kosztów dowozu ucznia niepełnosprawnego jest złożenie przez 

rodzica/opiekuna do Urzędu Gminy następujących dokumentów:  

a) podania skierowanego do Wójta Gminy Mielec, zawierającego opis zaistniałej sytuacji, 

uzasadnienie prośby oraz numer konta bankowego, na które Gmina Mielec będzie 

przekazywać comiesięcznie ustaloną w umowie kwotę,  

b) kserokopii aktualnych orzeczeń (tj. orzeczenie o niepełnosprawności ucznia, orzeczenie 

o potrzebie kształcenia specjalnego),  

c) potwierdzenia przez szkołę/ośrodek, do której uczeń niepełnosprawny uczęszcza o realizacji 

w danym roku szkolnym rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego lub 
obowiązku nauki  

§ 6.  

Traci moc zarządzenie nr 365/2013 Wójta Gminy Mielec z dnia 10 września 2013 r.  

§ 7.  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

  

  
                    Wójt 

        /-/ Kazimierz Gacek  



                  Załącznik Nr 1  

          do Zarządzenia Nr 479/2014

                Wójta Gminy Mielec 

                z dnia 13 lipca 2014 r. 

UMOWA   

 
zawarta w dniu ……………... w Mielcu, pomiędzy Gminą Mielec, ul. ………………………………. 

Wójta Gminy Mielec – Pana Kazimierza Gacka, 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Mielec –  Pani Małgorzaty Cyran, 

a Państwem: 

…………………..  zam. ……………………………………….. 

 

o następującej treści: 

 

§1 

 

 Niniejsza umowa zostaje zawarta na podstawie art. 14a ust. 4, art.17 ust.3a pkt. 3 ustawy z dnia 7 

września 1991 roku o systemie oświaty (t. j.: Dz. U.z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), w 

związku z wnioskiem Pana/i ……………………….., z dnia ………………………… 

 

§2 

 

1.  Państwo ………………………………………….. oświadczają, że zapewniają dowożenie  

i opiekę podczas transportu córce/synowi* ……………………….., urodzonej/mu 

……………………. która/y na podstawie orzeczenia …………………………………… wydanego 

przez ………………………………………. ze względu na rodzaj niepełnosprawności realizuje w 

roku szkolnym …………………. obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązek 

szkolny, obowiązek nauki * w klasie …………. …………………. 

2.  Dowożenie zostanie zapewnione w sposób dowolny, jednakże umożliwiający pełną realizację przez 

uczennicę/ucznia* obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego obowiązku szkolnego, 

obowiązku nauki*. 

 

§3 

 

1. Wójt Gminy zobowiązuje się do zwrotu kosztów dowożenia, o którym mowa w §2 dla 

uczennicy/ucznia* i opiekuna w łącznej wysokości ……… zł (słownie: …………………..) za 

każdy odbyty miesiąc nauki począwszy od ……………..  ……….. roku. 

2.  Strony stwierdzają, że ustalona kwota stanowi średnią miesięczną równowartość biletów 

miesięcznych środkami komunikacji publicznej. 

3.  Strony ustalają, że podstawę do wypłaty zwrotu kosztów stanowić będzie potwierdzenie ze szkoły, 

iż uczennica/uczeń* zrealizował/a obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku 

szkolnego, obowiązku nauki* w danym miesiącu, które należy dostarczać najpóźniej do 5 dnia 

miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy a za miesiąc grudzień do dnia 20 grudnia do 

Referatu Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Gminy Mielec. 

4.  Wypłata następować będzie, miesięcznie, najpóźniej do 15 dnia każdego miesiąca, przelewem na 

konto wskazane przez Państwa ………………………………………………. 

 

§4 

 

Niniejsza umowa dotyczy zajęć szkolnych odbytych w roku szkolnym ……………….., zgodnie  

z kalendarzem roku szkolnego, ustalonym rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu  

z dnia 18 kwietnia 2002r. w sprawie organizacji roku szkolnego (DZ.U.2002.46.432 z późn. zm.) 

począwszy od  …………….. …………… roku. 

 



 

§5 

 

Nie wywiązanie się przez Państwa ……………………………………. z obowiązków zawartych  

w niniejszej umowie, lub nie dostarczenie potwierdzenia w ustalonym terminie skutkować będzie 

utratą prawa do otrzymywania zwrotu kosztów za dany miesiąc lub miesiące. 

 

 

§6 

 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§7 

 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

§8 

 

Umowę sporządzono w trzech egzemplarzach, z których dwa otrzymuje Gmina Mielec, a jeden 

Państwo ……………………………………. 

 

 

 

      ……………………..                                                                     ……………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* niepotrzebne skreślić 

 
 


