
ZARZĄDZENIE Nr 65/2022 

Wójta Gminy Tarnowiec 

z dnia 13 lipca 2022r.

w sprawie: zasad zwrotu kosztów dowożenia do przedszkoli, szkół i placówek, wychowanków 

i uczniów niepełnosprawnych, objętych wychowaniem przedszkolnym, obowiązkiem szkolnym 

i obowiązkiem nauki, gdy dowóz zapewniany jest przez rodziców lub opiekunów prawnych

Na podstawie art. 30 ust.l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(t.j. Dz.U. z 2022 r. poz.559 ze zm.) oraz art. 32 ust. 6, art. 39 ust. 4, art. 39a i art. 127 ustawy z dnia 

14 grudnia 2019 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§1
Ustala się zasady zwrotu kosztów dowożenia wychowanków i uczniów niepełnosprawnych oraz ich 

rodziców lub opiekunów prawnych, z miejsca zamieszkania do przedszkoli, szkół i placówek 

umożliwiających realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, w przypadku gdy rodzice lub 

opiekunowie prawni zapewniają dowóz i opiekę.

§2

1. Uprawnionymi do korzystania z bezpłatnego transportu do szkoły, oddziału przedszkolnego, 

ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki są:

a) niepełnosprawne dzieci pięcioletnie i sześcioletnie oraz dzieci objęte wychowaniem 

przedszkolnym na podstawie art. 31 ust. 2 do najbliższego przedszkola, oddziału 

przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub 

ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego;

b) uczniowie niepełnosprawni, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie 

art. 127, a uczniowie z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, 

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym - także do 

najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku 

kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21 rok życia;

c) dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną 

z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna do ośrodka rewalidacyjno- 

wychowawczego, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą:



- 24 rok życia - w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których 

jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna;

- 25 rok życia - w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

2. Zwrot kosztów przewozu przysługuje rodzicowi lub opiekunowi prawnemu za dowóz 

niepełnosprawnych wychowanków lub uczniów odpowiednio do:

a) do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub innej 

formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego 

zgodnie z art. 32 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe;

b) do najbliższej szkoły podstawowej, szkoły ponadpodstawowej lub ośrodka 

rewalidacyjno-wychowawczego zgodnie z art. 39 ust. 4 ustawy7 Prawo oświatowe.

§3
1. Warunkiem zwrotu kosztów przewozu, o którym mowa w § 2 prywatnym samochodem osobowym 

lub gdy rodzice powierzyli wykonywanie transportu i sprawowanie opieki w czasie przewozu 

innemu podmiotowi, jest złożenie przez rodzica lub opiekuna prawnego wniosku wraz 

z wymaganymi załącznikami do tutejszego Urzędu w terminie do 14 sierpnia każdego roku, 

którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2. W przypadku wniosku złożonego w trakcie roku szkolnego, zwrot kosztów przewozu nastąpi od 

dnia, w którym złożono wniosek.

§4

1. Na podstawie pozytywnie rozpatrzonego wniosku, o którym mowa w § 3 ust. 1, zawierana jest 

umowa pomiędzy rodzicami lub opiekunami prawnymi, a Wójtem Gminy Tarnowiec.

2. Umowa, o której mowa w ust. 1 zawierana jest na czas trwania zajęć w danym roku szkolnym, 

z możliwością jej rozwiązania z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia.

3. Wzór umowy określającej zasady zwrotu kosztów przejazdu prywatnym samochodem osobowym 

stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§5

1. Zwrot kosztów przewozu, o którym mowa w § 2, następuje na podstawie Deklaracji 

o organizowaniu przewozu dziecka niepełnosprawnego oraz opiekuna prawnego do przedszkola, 

szkoły lub placówki, której wzór stanowi załącznik nr 1 do umowy, zwanej dalej Deklaracją. 

Deklarację stosuje się odpowiednio w przypadku powierzenia wykonywania transportu 

i sprawowania opieki w czasie przewozu innemu podmiotowi.

2. Deklarację należy składać raz w miesiącu za miesiąc poprzedni.

3. Deklaracja uwzględnia liczbę dni obecności dziecka w szkole, przedszkolu lub placówce, która 

powinna być potwierdzona podpisem dyrektora tej jednostki lub uprawnionej przez niego osoby.



§6

Podstawę obliczenia kwoty zwrotu kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego 

do przedszkola, szkoły lub placówki stanowi wzór:

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,(średnią cenę 

jednostki paliwa w gminie określa na każdy rok szkolny rada gminy, w drodze uchwały, uwzględniając 

ceny jednostki paliwa w gminie Tarnowiec),

d - średnie zużycie paliwa w jednostkach na 100 kilometrów dla danego pojazdu według danych 

producenta pojazdu.

§7

Wyplata środków finansowych z tytułu zwrotu kosztów przejazdu następuje na wskazany przez 

rodziców lub opiekunów prawnych rachunek bankowy, bądź w kasie Urzędu Gminy Tarnowiec, 

w terminie do 14 dni od dnia złożenia Deklaracji.

§8

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Tarnowiec.
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§9

Traci moc Zarządzenie Nr 76/2021 Wójta Gminy Tarnowiec z dnia 22 lipca 2021 roku w sprawie: 

zasad zwrotu kosztów dowożenia do przedszkoli, szkół i placówek, wychowanków 

i uczniów niepełnosprawnych, objętych wychowaniem przedszkolnym, obowiązkiem szkolnym 

i obowiązkiem nauki, gdy dowóz zapewniany jest przez rodziców lub opiekunów prawnych
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§10

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Wikfur Barański


