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Zarządzenie Nr 94/2018 

Wójta Gminy Wręczyca Wielka 

z dnia 08 sierpnia 2018 roku 

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 82/2017 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia  

01 września 2017 roku w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów i dzieci 

niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy Wręczyca Wielka oraz ich rodziców lub 

opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do szkoły, przedszkola lub innej placówki  

umożliwiającej realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,  

jeżeli dowożenie i opiekę zapewniają rodzice lub opiekunowie prawni. 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.), art. 32 ust. 6, art. 39 ust. 4 i art. 127 ust. 1 ustawy z dnia  

14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996 z późn. zm.) oraz art. 127 ustawy  

z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60 

z późn. zm.)  

 

Wójt Gminy Wręczyca Wielka zarządza, co następuje: 

 

§ 1 

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 82/2017 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia  

01 września 2017 roku w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów i dzieci 

niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy Wręczyca Wielka oraz ich rodziców lub 

opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do szkoły, przedszkola lub innej placówki 

umożliwiającej realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, jeżeli dowożenie i opiekę 

zapewniają rodzice lub opiekunowie prawni, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do 

niniejszego zarządzenia. 

 

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 



Załącznik nr 1 do  
Zarządzenia Nr 94/2018  

Wójta Gminy Wręczyca Wielka 

z dnia 08.VIII.2018 r. 

 

Dane Wnioskodawcy:               ….............................., dn. …............................. 
(rodzica/opiekuna prawnego *)                                (miejscowość)                      (data) 

.......................................................  
imię i nazwisko  

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

.......................................................  
adres zamieszkania  

.......................................................  
PESEL 

.......................................................  
numer telefonu  

  

         Wójt Gminy 

         Wręczyca Wielka 

         ul. Sienkiewicza 1 

         42-130 Wręczyca Wielka 

 

 

WNIOSEK W SPRAWIE DOWOZU DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO  

DO SZKOŁY – PRZEDSZKOLA - INNEJ PLACÓWKI 

........................................................................ (wpisać jakiej)  * 
 

 

I. Występuję z wnioskiem o**:  

 

1. wyrażenie zgody na zwrot kosztów przejazdu niepełnosprawnego dziecka i jego opiekuna 

samochodem prywatnym; 

2. wyrażenie zgody na zwrot kosztów przejazdu niepełnosprawnego dziecka i jego opiekuna środkami 

komunikacji publicznej. 

 

Okres dowozu dziecka: od ….......................................... do …......................................... . 

 

II. Dane dziecka, którego dotyczy dowóz 

 
1) Imię i nazwisko dziecka  ..............................................................................................................................  

2) Data i miejsce urodzenia ...............................................................................................................................  

3) PESEL ..........................................................................................................................................................  

4) Adres zamieszkania  .....................................................................................................................................  

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

5) Pełna nazwa placówki, do której będzie uczęszczało dziecko oraz adres placówki: 

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

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

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

 ......................................................................................................................................   klasa: ..................  



 

6) Orientacyjny czas zajęć w szkole: od godz. ……..………… do godz. ……………….. . 

7) Czy dziecko porusza się za pomocą wózka inwalidzkiego?    TAK    NIE  * 

 

III. Dokumenty dołączone do wniosku**: 

 

1. kopia aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności; 

2. kopia aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego; 

3. dokument potwierdzający przyjęcie dziecka do placówki; 

4. oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego dotyczące samochodu, którym realizowany będzie dowóz 

oraz trasy dowozu (w przypadku dowozu samochodem prywatnym); 

5. inne dokumenty (wpisać jakie)  ..................................................................................................................  

 
 

*  niepotrzebne skreślić 

**  zaznaczyć właściwe 

 

 

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY 

Oświadczam, że: 

1. wszystkie dane we wniosku są prawdziwe, 

2. wskazana we wniosku szkoła, przedszkole lub inna placówka jest najbliższą placówką, w której moje 

niepełnosprawne dziecko może realizować obowiązek szkolny i obowiązek nauki.    
        

 

 

        ……………..……………………. 
               (podpis Wnioskodawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informuję, iż: 

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Wręczyca Wielka; 

2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy we Wręczycy Wielkiej -  (e-mail  

inspektor@odocn.pl,  nr tel. służbowego – 602 762 036); 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla celów związanych z rozpatrywaniem wniosku, 

sporządzeniem umowy oraz jej realizacją; 

4. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Wręczyca Wielka; 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane i archiwizowane zgodnie z ustawą z dnia  

14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach; 

6. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu; 

7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy RODO; 

8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest konieczne do rozpatrzenia wniosku, sporządzenia 

umowy oraz jej realizacji; 

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 

profilowania. 

 

 

……………..……………………. 
               (podpis Wnioskodawcy) 

 

 _____________________________________________________________________________  

 

 

 

WYPEŁNIA URZĄD GMINY 

 

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody * na wnioskowany zwrot kosztów dowozu dziecka 

niepełnosprawnego oraz jego rodzica lub opiekuna prawnego. 

 

 

 

 

 

 

        ……………..…………………… 
  data oraz pieczęć i podpis  

  Inspektora ds. Oświaty i Wychowania 
*  niepotrzebne skreślić 
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