
ZARZĄDZENIE NR 5/2020
WÓJTA GMINY WIERZCHOSŁAWICE

z dnia 17 stycznia 2020 r.

w sprawie zmiany w zarządzeniu Nr 210/2019 Wójta Gminy Wierzchosławice z dnia 30 września
2019 roku w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu dzieci nieobjętych dowozem zorganizowanym
przez Gminę Wierzchosławice do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

i szkół podstawowych w Gminie Wierzchosławice.

Na podstawie  art. 30 ust. 1 ustawy z dnia  8 marca  1990 r.  o samorządzie  gminnym (t.j.  Dz. U.  z 2019 r.,
poz. 506 ze zm.) oraz art. 32 ust. 5/art. 39 ust. 2 i 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.1148 ze zm.) – Wójt Gminy Wierzchosławice zarządza, co następuje:

§ 1. 1. W   zarządzeniu  Nr 210/2019  Wójta  Gminy  Wierzchosławice  z dnia  30 września  2019 roku
w sprawie  zasad  zwrotu  kosztów  przejazdu  dzieci  nieobjętych  dowozem  zorganizowanym  przez  Gminę
Wierzchosławice do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i szkół podstawowych
w Gminie Wierzchosławice, zwany dalej „Zarządzeniem”, wprowadza się następujące zmiany:

1) Załącznik  Nr 2 do  Zarządzenia  zastępuję  się  wzorem  stanowiącym  załącznik  nr  1 do  niniejszego
zarządzenia.

2) Załącznik  Nr 3 rozliczenie  do  Zarządzenia  zastępuję  się  wzorem  ”Rachunek  za  dowóz  ucznia
organizowany przez rodzica” stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Wójt Gminy Andrzej Mróz
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 5/2020

Wójta Gminy Wierzchosławice

z dnia 17 stycznia 2020 r.

w sprawie określenia zasad zwrotu kosztów przejazdu ucznia

do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej /szkoły podstawowej*

zawarta w dniu …………………r. pomiędzy Gminą Wierzchosławice z siedzibą w 33-122 Wierzchosławice
550 , reprezentowaną przez Wójta Gminy Wierzchosławice – Andrzeja Mroza

a

Panią/Panem ……………………………., zam. ……………………………………….., 
matką/ojcem/opiekunem ucznia …………………..........................……..

na podstawie art. 32 ust. 5/art. 39 ust. 2 i 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 
z 2018 r. poz.996 ze zm.)

- o następującej treści:

§ 1. 1.  Gmina  Wierzchosławice  zobowiązuje  się  do  comiesięcznego  zwrotu  kosztów  dowozu  ucznia,
środkami komunikacji publicznej, obliczanych na podstawie:

- dostarczonego do Urzędu Gminy imiennego rachunku wraz z odpowiednimi biletami za przejazdy środkiem
komunikacji publicznej ucznia .................………………….. -  .......................................…

(nazwa szkoły)                                             (imię i nazwisko ucznia)

2. Zwrot kosztów przejazdu będzie następował na podany przez Panią/Pana…………………………… nr
konta…………………………………………………….,  w terminie  do  20 dnia  miesiąca  następującego  po
miesiącu, którego dotyczy zwrot kosztów.

§ 2. Umowa  zostaje  zawarta  na  czas  określony,  tj.  od  .....................................  r.  do
…………………................. r.,

§ 3. Załącznikiem do niniejszej umowy jest wniosek o zwrot kosztów dowozu ucznia i jego opiekuna do
przedszkola,  oddziału  przedszkolnego  w szkole  podstawowej,  szkoły  podstawowej  środkami  komunikacji
publicznej wraz z załącznikami do wniosku.

§ 5. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem ich nieważności.

§ 6. W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową  mają  zastosowanie  przepisy  powszechnie
obowiązujące, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 7. Umowę  sporządzono  w dwóch  jednobrzmiących  egzemplarzach;  jeden  egzemplarz  dla  Gminy
Wierzchosławice i jeden egzemplarz dla Pani/Pana……………………………. .

......................................................                                                       .................................................                 
Gmina Wierzchosławice                                                                                               Rodzic/Opiekun

*odpowiednie podkreślić

 

Wójt Gminy 

Andrzej Mróz
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Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 5/2020

Wójta Gminy Wierzchosławice

z dnia 17 stycznia 2020 r.

UMOWA

w sprawie określenia zasad zwrotu kosztów dowozu ucznia 

do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej/szkoły podstawowej* 

zawarta w dniu ………………… r. pomiędzy Gminą Wierzchosławice z siedzibą w 33-122 
Wierzchosławice 550 , reprezentowaną przez Wójta Gminy Wierzchosławice – Andrzeja Mroza

a

Panią/Panem ………........................................................………, zam………......……………., matką/ojcem/
opiekunem ucznia …………………………….……

na podstawie art. 32 ust. 5/art. 39 ust. 2 i 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 
z 2018 r. poz.996 ze zm.)

- o następującej treści:

§ 1. 1. Pani/Pan ……………….. zobowiązuje się we własnym zakresie zapewnić dowożenie swojego syna/
córki ………………….. do ……………………………………………, oraz opiekę podczas

(nazwa szkoły)

tego dowożenia.

2. Gmina Wierzchosławice zobowiązuje się do comiesięcznego zwrotu kosztów dowozu, o którym mowa
w ust. 1, obliczanych jako iloczyn:

- odległości między miejscem zamieszkania dziecka a oddziałem przedszkolnym/szkoły podstawowej* …..
km x ....... = ……..km – ustalonej na podstawie oświadczenia Pani/Pana…………………,

- stawki za 1 km = 60% stawki za kilometr przebiegu określonej rozporządzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia  25 marca  2002 r.  w sprawie  warunków  ustalania  oraz  sposobu  dokonywania  zwrotu  kosztów
używania  do  celów  służbowych  samochodów  osobowych,  motocykli  i motorowerów  niebędących
własnością pracodawcy (Dz. U. Nr 27, poz. 271 ze zm.) …………… zł,

- liczby dni w miesiącu, kiedy dziecko było dowożone do przedszkola/oddziału przedszkolnego

w szkole podstawowej/szkoły podstawowej* – ustalonej na podstawie zaświadczenia wydanego przez 
przedszkole lub szkołę (zał. Nr 1 do umowy).

3. Pani/Pan  ………………….……..  zobowiązuje  się  dostarczyć,  najpóźniej  do  10 dnia  miesiąca
następującego po miesiącu, którego dotyczy zwrot kosztów dowozu, zaświadczenie o liczbie dni kiedy dziecko
było dowożone do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej/szkoły podstawowej* wydane
przez przedszkole lub szkołę.

4. Zwrot kosztów dowozu będzie następował na podany przez Panią/Pana ................................................ nr
konta………………………………………………...,  w terminie  do  20 dnia  miesiąca  następującego  po
miesiącu, którego dotyczy zwrot kosztów.

§ 2. Umowa zostaje zawarta na czas określony, tj. od ................……........... r. do ……..….....…….. r.

§ 3. 

Załącznikiem do niniejszej umowy jest wniosek o zwrot kosztów dowozu ucznia do przedszkola/oddziału 
przedszkolnego w szkole podstawowej/szkoły podstawowej*samochodem rodzica, opiekuna lub opiekuna 
prawnego wraz załącznikami do wniosku.

§ 4. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem ich nieważności.
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§ 6. W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową  mają  zastosowanie  przepisy  powszechnie
obowiązujące, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 7. Umowę  sporządzono  w dwóch  jednobrzmiących  egzemplarzach;  jeden  egzemplarz  dla  Gminy
Wierzchosławice i jeden egzemplarz dla Pani/Pana …………………………………………..

....................................…….                                                                .................................................                 
Gmina Wierzchosławice                                                                                  Rodzic/Opiekun

odpowiednie podkreślić

 

                         

                                               Wójt Gminy 

                                         Andrzej Mróz
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.........................................................................

Nazwisko i imię rodzica, opiekuna, opiekuna prawnego

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

adres

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

Rachunek za dowóz ucznia organizowany przez rodzica   

Na  podstawie  umowy  Nr……  z dnia  ……………  przedkładam  rozliczenie  kosztów  dowozu  ucznia
…………………………………..  (imię  i nazwisko  ucznia)  zamieszkałego  w …………………………  do
…………………………………………………… (szkoły/ przedszkola),

za okres

od .................................... do .................................

W  okresie  rozliczeniowym  dziecko  było  dowożone  przez  ……..dni,   samochodem  marki
………………………… o nr rejestracyjnym……………….. pojemności skokowej silnika …………...cm3, na
trasie …………………………………………………………………. (dom - szkoła- dom),  wynoszącej ……..
km. 

Należną kwotę chcę otrzymać  na  konto bankowe:

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

…………………….......................                              ……………………., dnia …………………..

Podpis rodzica/opiekuna/opiekuna prawnego

Wójt Gminy 

Andrzej Mróz
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.........................................................................

Nazwisko i imię rodzica, opiekuna, opiekuna prawnego

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

adres

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

Rachunek za dowóz ucznia organizowany przez rodzica   

Na  podstawie  umowy  Nr……  z dnia  ……………  przedkładam  rozliczenie  kosztów  dowozu  ucznia
…………………………………..  (imię  i nazwisko  ucznia)  zamieszkałego  w …………………………  do
…………………………………………………… (szkoły/ przedszkola),

za okres

od .................................... do .................................

Cena biletu miesięcznego…………………………

Należną kwotę chcę otrzymać  na  konto bankowe:

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

…………………….......................                              ……………………., dnia …………………..

Podpis rodzica/opiekuna/opiekuna prawnego
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