
                                                         Zarządzenie Nr 15/2017
Wójta Gminy Wręczyca Wielka

z dnia 16 lutego 2017 r.

KA.0050.15.2017 

w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu dzieci i uczniów niepełnosprawnych 
zamieszkałych na terenie gminy Wręczyca Wielka oraz ich rodziców, opiekunów lub 

opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka 
umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki jeżeli dowożenie i opiekę 

zapewniają rodzice, opiekunowie lub opiekunowie prawni.

Na  podstawie  art.  30  ust.  1  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r.  o  samorządzie  gminnym
(Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 14 a ust. 4, art. 17 ust. 3 a oraz art. 71b ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.)

Wójt Gminy Wręczyca Wielka zarządza, co następuje:

§ 1

Zarządzenie określa zasady zwrotu kosztów przejazdu dzieci i uczniów niepełnosprawnych oraz ich 
rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub 
ośrodka  umożliwiającego  realizację  obowiązku  szkolnego  i  obowiązku  nauki,  jeżeli  dowożenie
i opiekę zapewniają rodzice, opiekunowie lub opiekunowie prawni.

§ 2

1. Zwrot kosztów przejazdu przysługuje uczniom niepełnosprawnym i ich rodzicom, opiekunom 
lub opiekunom prawnym:
1)  do  najbliższego  przedszkola,  oddziału  przedszkolnego  w  szkole  podstawowej  lub  innej 

formy  wychowania  przedszkolnego  lub  ośrodka  umożliwiającego  realizację  rocznego 
przygotowania przedszkolnego w przypadku dzieci pięcioletnich i sześcioletnich oraz dzieci 
posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

2)  do  najbliższej  szkoły  podstawowej  lub  gimnazjum,  jeżeli  uczniowie  niepełnosprawni 
wymagają stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy,

3)  do  najbliższej  szkoły  ponadgimnazjalnej,  w  przypadku  uczniów  z  niepełnosprawnością 
ruchową, upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, nie dłużej 
jednak niż do ukończenia 21 roku życia,

4)  do  ośrodka  umożliwiającego  dzieciom  i  młodzieży  realizację  obowiązku  szkolnego
i  obowiązku  nauki,  w  przypadku  dzieci  i  młodzieży  z  upośledzeniem  umysłowym  ze 
sprzężonymi niepełnosprawnościami, nie dłużej jednak  niż do ukończenia 25 roku życia.

2. Warunkiem ubiegania się o zwrot kosztów przejazdu dzieci i uczniów niepełnosprawnych oraz 
ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych jest miejsce zamieszkania na terenie Gminy 
Wręczyca Wielka dziecka lub ucznia niepełnosprawnego.

§  3

1. Zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego oraz jego rodzica, opiekuna lub opiekuna 
prawnego odbywa się na zasadach określonych w umowie zawartej pomiędzy Gminą Wręczyca 
Wielka, reprezentowaną przez Wójta, a rodzicem, opiekunem lub opiekunem prawnym dziecka 



lub ucznia niepełnosprawnego.
2. Umowa  zawierana  jest  na  czas  określony,  tj.  od  września  do  grudnia  bądź  od  stycznia  do 

czerwca/lipca/sierpnia.
3. Dowóz dziecka lub ucznia niepełnosprawnego może być realizowany samochodem prywatnym 

lub za pośrednictwem komunikacji publicznej.
4. Wzór  umowy  określającej  zasady  zwrotu  kosztów  przejazdu  dziecka  lub  ucznia 

niepełnosprawnego  oraz  jego  rodzica,  opiekuna  lub  opiekuna  prawnego  samochodem 
prywatnym stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

5. Wzór  umowy  określającej  zasady  zwrotu  kosztów  przejazdu  dziecka  lub  ucznia 
niepełnosprawnego oraz jego rodzica, opiekuna lub opiekuna prawnego środkami komunikacji 
publicznej stanowi Załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

1. Podstawą do zawarcia umowy o zwrot kosztów dowozu dziecka lub ucznia niepełnosprawnego 
zamieszkałego na  terenie  Gminy Wręczyca  Wielka  do  szkoły,  przedszkola  lub  ośrodka,  jest 
złożenie  przez  rodzica,  opiekuna  lub  opiekuna  prawnego  wniosku  wraz  z  wymaganymi 
załącznikami do Urzędu Gminy Wręczyca Wielka dwukrotnie w ciągu roku, w terminach do
15 sierpnia (na okres od września do grudnia) oraz do 15 grudnia (na okres od stycznia do 
czerwca/lipca/sierpnia następnego roku). Wzór wniosku stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego 
zarządzenia.

2. W szczególnie uzasadnionych sytuacjach wniosek może zostać złożony po terminie określonym 
w ust. 1. 

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 należy dołączyć:
1) kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
2) kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,
3) potwierdzenie przyjęcia dziecka lub ucznia do przedszkola, szkoły lub ośrodka.

4. W  przypadku,  gdy  dowóz  dziecka  lub  ucznia  niepełnosprawnego  realizowany  będzie 
samochodem  prywatnym  do  wniosku  należy  dołączyć  dodatkowo  oświadczenie  rodzica, 
opiekuna  lub  opiekuna  prawnego  dotyczące  samochodu,  którym realizowany  będzie  dowóz 
dziecka  lub  ucznia  niepełnosprawnego  oraz  odległości  pomiędzy  miejscem  zamieszkania
a  szkołą,  przedszkolem  lub  ośrodkiem;  wzór  oświadczenia,  o  którym  mowa  stanowi
Załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

5. Warunkiem  zawarcia  umowy  określającej  zasady  zwrotu  kosztów  przejazdu  ucznia 
niepełnosprawnego oraz jego rodzica, opiekuna lub opiekuna prawnego do szkoły, przedszkola 
lub ośrodka jest pozytywne rozpatrzenie złożonego wniosku.

§ 5

1. Kwota  zwrotu  kosztów  przejazdu  dzieci  i  uczniów  niepełnosprawnych  oraz  ich  rodziców, 
opiekunów lub opiekunów prawnych obliczana jest w następujący sposób:
1) w przypadku  przejazdu  prywatnym  samochodom  wysokość  miesięcznej  kwoty  zwrotu 

kosztów jest  wynikiem iloczynu określonej w umowie dziennej trasy dowozu, stawki za 
kilometr  przebiegu  oraz  liczby  dni  obecności  dziecka  lub  ucznia  niepełnosprawnego
w przedszkolu, szkole lub ośrodku;

2) w przypadku przejazdu środkami komunikacji publicznej miesięczna kwota zwrotu stanowi 
równowartość sumy cen przedstawionych biletów jednorazowych/miesięcznych dziecka lub 
ucznia niepełnosprawnego oraz jego rodzica,  opiekuna lub opiekuna prawnego na trasie 
miejsce zamieszkania – przedszkole/szkoła/ośrodek – miejsce zamieszkania, zakupionych 
na dni obecności dziecka lub ucznia niepełnosprawnego w przedszkolu, szkole lub ośrodku.

2. Za wartość stawki za kilometr przebiegu stanowiącej podstawę do obliczenia miesięcznej kwoty 
zwrotu  kosztów  przyjmuje  się  wartość  stawki  za  kilometr  przebiegu  określonej 



Rozporządzeniem  Ministra  Transportu  w  sprawie  warunków  ustalania  oraz  sposobu 
dokonywania  zwrotu  kosztów  używania  do  celów  służbowych  samochodów  osobowych, 
motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy.

3. Przez pojęcie  dziennej  trasy dowozu,  o  której  mowa w ust.  1  pkt  1)  rozumie  się  możliwie 
najkrótszą  trasę  pomiędzy  miejscem  zamieszkania  a  szkołą,  przedszkolem  lub  ośrodkiem, 
pomnożoną przez  częstotliwość jej dziennego pokonywania celem dowozu dziecka lub ucznia 
niepełnosprawnego na zajęcia i z powrotem. 

4. W przypadku przejazdu pociągiem osobowym refundacją kosztów obejmowane są bilety 2 klasy.
5. Zwrot  kosztów  nie  przysługuje  za  dni  nieobecności  dziecka  lub  ucznia  niepełnosprawnego

w przedszkolu, szkole lub ośrodku. 

§ 6

1. Warunkiem otrzymania zwrotu kosztów przejazdu jest przedłożenie przez rodzica, opiekuna lub 
opiekuna  prawnego  w  Urzędzie  Gminy  Wręczyca  Wielka  prawidłowo  wypełnionych 
dokumentów, to znaczy:
1) w  przypadku  przejazdu  samochodem  prywatnym  dostarczyć  należy  kartę  przewozu 

miesięcznego,  której  wzór  stanowi  Załącznik  Nr  5  do  niniejszego  zarządzenia  wraz
z poświadczoną przez dyrektora przedszkola, szkoły lub ośrodka listą obecności dziecka lub 
ucznia  niepełnosprawnego  na  zajęciach  w  danym  miesiącu,  której  wzór  stanowi
Załącznik Nr 7 do niniejszego zarządzenia.

2) w przypadku  przejazdu  środkami  komunikacji  publicznej  dostarczyć  należy  zestawienie 
biletów  przejazdu  dziecka  lub  ucznia  niepełnosprawnego  oraz  rodzica,  opiekuna  lub 
opiekuna prawnego, którego wzór stanowi Załącznik Nr 6 do niniejszego Zarządzenia wraz 
z załączonymi biletami, oraz poświadczoną przez dyrektora przedszkola, szkoły lub ośrodka 
listę  obecności  dziecka  lub  ucznia  niepełnosprawnego  na  zajęciach  w danym miesiącu, 
której wzór stanowi Załącznik Nr 7 do niniejszego zarządzenia.

2. Dokumenty wymienione w ust. 1 pkt 1) i 2) dostarczyć należy do 5 dnia miesiąca następującego 
po miesiącu, w którym realizowano dowóz dziecka lub ucznia niepełnosprawnego.

3. W  szczególnie  uzasadnionych  sytuacjach  dokumenty  mogą  zostać  złożone  po  terminie 
określonym w ust. 2, jednak nie później niż do dnia poprzedzającego ostateczny termin wypłaty 
zwrotu kosztów.

§ 7

1. Wypłata  środków  finansowych  z  tytułu  zwrotu  kosztów  następuje  do  10  dnia  miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym realizowany był dowóz.

2. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1 przekazywane są na rachunek rodzica, opiekuna lub 
opiekuna  prawnego,  wskazany  w  oświadczeniu,  którego  wzór  stanowi  Załącznik  Nr  8  do 
niniejszego Zarządzenia lub wypłacane są w kasie Banku Spółdzielczego we Wręczycy Wielkiej 
na podstawie odpowiedniego dokumentu otrzymanego w Urzędzie Gminy. 

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Załącznik nr 1 do 
Zarządzenia Nr 15/2017 

z dnia 16 lutego 2017 r.

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

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

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

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

Wójt Gminy
Wręczyca Wielka
ul. Sienkiewicza 1
42-130 Wręczyca Wielka

WNIOSEK W SPRAWIE DOWOZU DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO 
DO SZKOŁY – PRZEDSZKOLA – OŚRODKA*

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/ucznia: 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:

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

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 orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;
2. kopia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego;
3. potwierdzenie przyjęcia dziecka lub ucznia do przedszkola, szkoły lub ośrodka;
4. oświadczenie rodzica/opiekuna/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. wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku dla celów związanych

z  rozpatrywaniem  wniosku,  sporządzeniem  umowy  oraz  jej  realizacją,  zgodnie  z  ustawą
z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922),

3. wskazane  we  wniosku przedszkole,  szkoła  lub  ośrodek jest  najbliższą  placówką,  w której  moje 
niepełnosprawne dziecko może realizować obowiązek szkolny i obowiązek nauki. 

                       

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

________________________________________________________________________

WYPEŁNIA URZĄD GMINY

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

dziecka niepełnosprawnego oraz jego rodzica, opiekuna lub opiekuna prawnego.

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

Inspektora ds. Oświaty i Wychowania
*    niepotrzebne skreślić  



Załącznik nr 2 do 
Zarządzenia Nr 15/2017 

z dnia 16 lutego 2017 r.

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

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

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

Wójt Gminy
Wręczyca Wielka
ul. Sienkiewicza 1
42-130 Wręczyca Wielka

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że dowóz dziecka niepełnosprawnego ….............................................................
(imię i nazwisko dziecka)

będę wykonywać samochodem marki ….......….........................................……… rocznik ….........… 

pojemność silnika …….. cm³ numer rejestracyjny .........................……....…. .

Jednocześnie oświadczam, że droga z miejsca zamieszkania dziecka do placówki wynosi .......... km. 

Dzienna trasa dowozu obejmująca  dowóz i przywóz  dziecka wynosi .......... km

(słownie: ........................................................................................................................................ km).

……………..…………………….
      (podpis)



Załącznik nr 3 do 
Zarządzenia Nr 15/2017 

z dnia 16 lutego 2017 r.
Umowa Nr ….…….........

zawarta  w  dniu  …................  roku  pomiędzy  Gminą  Wręczyca  Wielka  we  Wręczycy  Wielkiej
ulica  Sienkiewicza  1  zwaną  dalej  Zleceniodawcą, reprezentowaną  przez  Wójta  Gminy  Pana 
Henryka Krawczyka, 

a 

Panią/Panem  …………………….. rodzicem/opiekunem/opiekunem  prawnym  ucznia 
……………….....................…..,  zamieszkałą/zamieszkałym  ……............….......  ul.  ……………, 
42-… ………….…….......,  PESEL:  ….....................................................................  zwaną/zwanym 
dalej Opiekunem.

§ 1
1. Gmina Wręczyca Wielka, realizując obowiązek wynikający z art. 17 ust. 3a ustawy z dnia

7 września  1991 r.  o  systemie  oświaty (Dz.  U.  z  2016 r.,  poz.  1943 z  późn.  zm.)  w zakresie  
zapewnienia dowożenia i opieki nad uczniem niepełnosprawnym ………………………………….., 
urodzonym  ………….............  zamieszkałym  ……………………………………………………., 
powierza ten obowiązek Opiekunowi Pani/Panu ………………………………………. 

2.  Zadanie  realizowane  będzie  najkrótszą  drogą  na  trasie:  miejsce  zamieszkania  - 
…………………………………………………………………………………………………………

3. Odległość między miejscem zamieszkania a placówką wynosi …. km. Dzienna trasa dowozu, 
obejmująca dowóz oraz przywóz dziecka, zostaje ustalona na ….... km.

§ 2
1. Opiekun będzie rozliczał dowóz dziecka/ucznia składając do Urzędu Gminy kartę przewozu 

miesięcznego oraz listę obecności dziecka/ucznia na zajęciach w danym miesiącu.
2.   Zleceniodawcy przysługuje prawo do przeprowadzenia kontroli realizowanych usług.
3.  Stwierdzenia  wykonania  usługi  będącej  przedmiotem  niniejszej  umowy  dokonuje 

upoważniony przedstawiciel Zleceniodawcy przy udziale Opiekuna.

 § 3
1.  Za  wykonanie  przedmiotu  niniejszej  umowy  Zleceniodawca  zapłaci  Opiekunowi  kwotę 

stanowiącą  zwrot  kosztów,  jakie  Opiekun  ponosi  dowożąc  dziecko.  Za  podstawę  do  ustalenia 
kosztów ponoszonych przez Opiekuna przyjęto:
1)  oświadczenie  Opiekuna  określające  wykonanie  usługi  własnym  samochodem  marki  ……. 
rocznik …. pojemność silnika …… cm3 numer rejestracyjny ………….., 
2) stawkę za 1 km określoną w rozporządzeniu Ministra Transportu z dnia …................................... 
roku,  w sprawie  warunków ustalania  oraz  sposobu dokonywania  zwrotu  kosztów używania  do 
celów służbowych samochodów osobowych,  motocykli  i  motorowerów niebędących własnością 
pracodawcy. Dla samochodu o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 wynosi ona aktualnie 
…............. zł.
3) w przypadku zmiany stawki w trakcie obowiązywania umowy, koszty będą ustalane zgodnie
z kwotą określoną w rozporządzeniu, bez konieczności podpisywania aneksu do umowy.

2. Opiekun zapewnia odpowiedni stan techniczny pojazdu, posiada ważne ubezpieczenie OC na 
czas  transportu  dziecka  niepełnosprawnego  i  ponosi  wszelką  odpowiedzialność  za  ewentualne 
szkody wynikające ze zdarzeń wynikłych w czasie dowożenia i opieki nad dzieckiem/uczniem.

3. Zwrot kosztów usługi, o których mowa w ust. 1 odpowiadać będzie faktycznie wykonanemu 
zakresowi zadania, określonego w § 1 i zgodnie z zasadami określonymi w § 2 ust. 1.



§ 4
1. Środki  finansowe,  o  których mowa w § 3,  zostaną  przekazane przez  Zleceniodawcę  na 

konto  wskazane  przez  Opiekuna  w  stosownym oświadczeniu w  terminie  do  10  dnia  miesiąca 
następującego  po  miesiącu,  w  którym  realizowany był  dowóz.  Jeśli  10  dzień  wypada  w  dniu 
wolnym od pracy, wypłata może zostać zrealizowana w kolejnym pierwszym dniu roboczym po 
ustalonym terminie.

2. Wypłata  należnych  środków  finansowych  będzie  dokonywana  po  przedłożeniu  przez 
Opiekuna  prawidłowo  sporządzonej  karty  przewozu  miesięcznego  oraz  potwierdzonej  przez 
przedstawiciela placówki listy obecności dziecka/ucznia na zajęciach.

3. Dokumenty wymienione w ust. 2  dostarczyć należy do 5 dnia miesiąca następującego po 
miesiącu, w którym realizowano dowóz dziecka lub ucznia niepełnosprawnego.

4. W szczególnie  uzasadnionych  sytuacjach  dokumenty  mogą  zostać  złożone  po  terminie 
określonym w ust. 3, jednak nie później niż do dnia poprzedzającego ostateczny termin wypłaty 
zwrotu kosztów.

§ 5
Umowa wygasa z dniem …..............................................

§ 6
Każda ze stron może rozwiązać umowę za uprzednim dwutygodniowym wypowiedzeniem.

§ 7
1.  W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową  zastosowanie  mają  przepisy  kodeksu 

cywilnego.
2.  Spory  wynikłe  wskutek  realizacji  niniejszej  umowy rozstrzygać  będzie  Sąd  Powszechny 

właściwy dla siedziby Zleceniodawcy.

§ 8
Zmiana treści niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9
Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze stron.

           OPIEKUN                                                                  ZLECENIODAWCA

………………………………..    



Załącznik nr 4 do 
Zarządzenia Nr 15/2017 

z dnia 16 lutego 2017 r.

Umowa Nr ….…….........

zawarta  w dniu  …...........................  pomiędzy Gminą  Wręczyca  Wielka we Wręczycy Wielkiej
ulica  Sienkiewicza  1  zwaną  dalej  Zleceniodawcą, reprezentowaną  przez  Wójta  Gminy  Pana 
Henryka Krawczyka,

a 

Panią/Panem  …………………….. rodzicem/opiekunem/opiekunem  prawnym  ucznia 
……………….....................…..,  zamieszkałą/zamieszkałym  ……............….......  ul.  ……………, 
42-… ………….…….......,  PESEL:  ….....................................................................  zwaną/zwanym 
dalej Opiekunem.

§ 1
1. Gmina Wręczyca Wielka, realizując obowiązek wynikający z art. 17 ust. 3a ustawy z dnia

7 września  1991 r.  o  systemie  oświaty (Dz.  U.  z  2016 r.,  poz.  1943 z  późn.  zm.)  w zakresie  
zapewnienia  dowożenia  i  opieki  nad  uczniem  niepełnosprawnym  …................................, 
urodzonym  ….......................,  zamieszkałym  …...................................,  powierza  ten  obowiązek 
Opiekunowi Pani/Panu …................................... .

2.  Zadanie  dotyczy  przejazdu  dziecka/ucznia  niepełnosprawnego  ….........................  do 
….................................................................................................................................. i z powrotem.

3. Zadanie realizowane będzie środkami komunikacji publicznej.
4.  Opiekun  zobowiązuje  się  do  sprawowania  opieki  podczas  dowożenia  dziecka  do  szkoły

i bierze na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka.

§ 2
1.  Opiekun  będzie  rozliczał  dowóz  dziecka/ucznia  składając  do  Urzędu  Gminy  zestawienie 

biletów potwierdzających poniesione koszty przejazdu ucznia i Opiekuna wraz z biletami oraz listę 
obecności dziecka/ucznia na zajęciach w danym miesiącu.

2. Zleceniodawcy przysługuje prawo do przeprowadzenia kontroli realizowanych usług.

 § 3
1.  Za  wykonanie  przedmiotu  niniejszej  umowy  Zleceniodawca  zapłaci  Opiekunowi  kwotę 

stanowiącą zwrot kosztów, jakie Opiekun ponosi dowożąc dziecko do szkoły, w wysokości sumy 
cen biletów dla dziecka i Opiekuna.

2. Zwrot kosztów nie przysługuje za dni nieobecności ucznia w szkole.

§ 4
1. Środki finansowe, o których mowa w § 3 ust. 1, zostaną przekazane przez Zleceniodawcę na 

konto  wskazane  przez  Opiekuna w  stosownym oświadczeniu  w  terminie  do  10  dnia  miesiąca 
następującego  po  miesiącu,  w którym świadczona  była  usługa.  Jeśli  10  dzień  wypada  w  dniu 
wolnym od pracy, wypłata może zostać zrealizowana w kolejnym pierwszym dniu roboczym po 
ustalonym terminie.

2. Wypłata  należnych  środków  finansowych  będzie  dokonywana  po  przedłożeniu  przez 
Opiekuna  prawidłowo  wypełnionego  zestawienia  biletów  przejazdu  dziecka  i  Opiekuna  wraz
z biletami oraz potwierdzonej  przez przedstawiciela placówki listy obecności dziecka/ucznia na 
zajęciach.

3. Dokumenty wymienione w ust. 2  dostarczyć należy do 5 dnia miesiąca następującego po 
miesiącu, w którym realizowano dowóz dziecka lub ucznia niepełnosprawnego.



4. W  szczególnie  uzasadnionych  sytuacjach  dokumenty  mogą  zostać  złożone  po  terminie 
określonym w ust. 3, jednak nie później niż do dnia poprzedzającego ostateczny termin wypłaty 
zwrotu kosztów.

§ 5
Umowa wygasa z dniem …..................................................

§ 6
Każda ze stron może rozwiązać umowę za uprzednim dwutygodniowym wypowiedzeniem.

§ 7
1. W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową  zastosowanie  mają  przepisy  kodeksu 

cywilnego.
2. Spory wynikłe  wskutek realizacji  niniejszej  umowy rozstrzygać będzie Sąd Powszechny 

właściwy dla siedziby Zleceniodawcy.

§ 8
Zmiana treści niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9
Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze stron.

           OPIEKUN                                                                  ZLECENIODAWCA

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



Załącznik nr 5 do 
Zarządzenia Nr 15/2017 

z dnia 16 lutego 2017 r.

Dane Opiekuna: ….............................., dn. ….............................
(rodzica, opiekuna lub opiekuna prawnego) (miejscowość)          (data)

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

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

Karta przewozu miesięcznego
…............................................................................................

(imię i nazwisko dziecka/ucznia niepełnosprawnego)

Miesiąc .......................20 …. r.

Liczba dni, w których 
wykonywana była 

usługa dowozu 

Liczba przejechanych 
w ciągu dnia 
kilometrów

Kilometry 
przejechane w ciągu 

miesiąca ogółem
(1x2)

Stawka w złotych za
1 przejechany 

kilometr 

Należność za wykonaną 
usługę

(3x4)

1 2 3 4 5

……………..…………………….
              (podpis Opiekuna)



Załącznik nr 6 do 
Zarządzenia Nr 15/2017 

z dnia 16 lutego 2017 r.

Dane Opiekuna: ….............................., dn. ….............................
(rodzica, opiekuna lub opiekuna prawnego) (miejscowość)          (data)

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

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

ZESTAWINIE BILETÓW PRZEJAZDU DZIECKA I OPIEKUNA
ZA MIESIĄC..................................

…............................................................................................
(imię i nazwisko dziecka/ucznia niepełnosprawnego)

Bilety ucznia

Lp. Rodzaj 
biletu 
(miesięczny, 
jednorazowy)

Trasa Cena 
jednostkowa 
biletu

Ilość biletów 
zakupionych
w miesiącu

Łączna wartość 
biletów 
(4*5)

1 2 2 4 5 6

Bilety Opiekuna 

Lp. Rodzaj 
biletu 
(miesięczny, 
jednorazowy)

Trasa Cena 
jednostkowa 
biletu

Ilość biletów 
zakupionych
w miesiącu

Łączna wartość 
biletów 
(4*5)

1 2 2 4 5 6

Łączny koszt zakupu biletów wyniósł ...........…. zł (słownie:............................................................................................).

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

(podpis Opiekuna)



Załącznik nr 7 do 
Zarządzenia Nr 15/2017 

z dnia 16 lutego 2017 r.

Lista obecności …........................................................................................... (imię i nazwisko dziecka/ucznia) 

na zajęciach w …............................................................................................ (nazwa placówki)

w miesiącu ….............................. 20 …... r.

Lp. Data Dzień tygodnia Podpis wychowawcy Uwagi

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Stwierdzam, że powyższe dane są zgodne z zapisami w dzienniku zajęć.

…...........................................................
(Pieczęć placówki i podpis dyrektora)



Załącznik nr 8 do 
Zarządzenia Nr 15/2017 

z dnia 16 lutego 2017 r.

Dane Opiekuna: ….............................., dn. ….............................
(rodzica, opiekuna lub opiekuna prawnego) (miejscowość)          (data)

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

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

Urząd Gminy
Wręczyca Wielka
ul. Sienkiewicza 1
42-130 Wręczyca Wielka

OŚWIADCZENIE

Zgodnie z zapisami § 4 umowy nr …/............... z dnia ….......................... r. wskazuję poniżej 

numer konta, na które mają zostać przekazane środki finansowe stanowiące zwrot kosztów jakie 

ponoszę dowożąc syna/córkę …...............................  do szkoły/przedszkola/ośrodka i  pełniąc nad 

nim/nią opiekę zgodnie z ustawą z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty.

Numer konta: ….............................................................................................

………………………………
(podpis)

                                         


