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Sierakowice

woj. pomorskie

ZARZ4DZENTE NR I 0712020

WOJTA GMINY SIERAKOWICB

z dnia 18 wrzeSnia 2020 r.

w sprawie zasad zwrotu koszt6w dowoienia do przedszkoli, szk6l i plac6wek

osu,iatowych wychowank6w i uczni6w niepelnosprawnych, objgfych

wychowaniem przedszkolnym, obowi4zkiem szkolnym lub"nauki, gdy

dow6z zapewniany jest pyzez rodzic6w lub opiekun6w prawnych.

Napoclstawie art. 32 ust.6, art.39 ust. 4 ora'zart.3gaustawy zdnia 14 grudnia 2016r. prawo

oSwiatowe (t.j. Dz. U. z 2020 t. poz, 910 ) zarzqdza siE, co nastgpuje:

1.

$1

tJstala siE zasady zwrotu kosztow dowozenia wychowank6w i uczni6w, o kt6rych mowa

w art. 32 ust. 6, art. 39 ust. 4 oraz art. 39a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r, prawo

oSwiatowe (t.j. Dz. U . z 2020 r. poz, 910) bgdacych mieszkaricami Gminy Sierakowice.

okreslone w i',arz'4dzeniu zasady stosuje sig, gdy rodzic lub opiekun prawny zapewnia

dowoz i opiekE w.jego trakcie.

$2

Zwrot koszt6w przeiazdt przystuguje rodzicowi lub opiekunowi prawn emu zadow6z:

1) niepelnosprawnych dzieci pigcioletnich i szescioletnich oraz dzieci objgtych

wychowaniem przedszkolnym na podstawie art. 31 ust. 2 ustawy Prawo oSwiatowe,

w czasie przewozu do przedszkola, oddzialu przedszkolnego w szkole podstawowej,

innej formy wychowania przedszkolnego lub oSrodka rewalidacyjno-wychow awczego;

2) uczniow rriepelnosprawnych. kt6rych ksztalcenie i wychowanie odbywa sig na

podstawie art. 127 ustawy Prawo oSwiatowe, do szkoly podstawowe.j, a uczniow
z niepelnosprawnoSciE ruchowq, z niepelnosprawnoSci4 intelektualnq w stopniu

2,



umiarkowanym lub znacznym takze do szkoly ponadpodstawowej, do kofrca roku

szkolnego w roku kalendarzowyffi, w kt6rym uczef koflczy 21. rok L'ycra;

3) uczni6w/wychowank6w niepelnosprawnych, o kt6rych mowa w art. 39 ust. 4 pkt

2 ustawy Prawo oSwiatowe:

a) nie dluzej jak do korica roku szkolnego w roku kalendarzowym, w ktorym uczeh

kot'rczy 24. rok 2ycia w przypadku uczniow z niepetnosprawnoSciami

sprzgzonymi, z ktorych jedn4 jest niepelnosprawnoSc intelektualna,

b) nie dluzej jak do kofica roku szkolnego w roku kalendarzowym, w kt6rym uczestnik

koflczy 25. rok lycia w przypadku uczestnikow zaJ1e rewalidacyjno-

wychowawczych.

$3

7. Zwrot koszt6w jednorazowego przewozu nastqpuje w wysokoSci okreSlonej w ar1. 39a ust.

2 ustawy Prawo oSwiatowe.

2. OdlegloSi pomigdzy miejscem zamieszkania a szkol4 lub placowk4 jer;t rozumiana.iako

dlugoSd trasy okreslona w arl.39a ust. 2 ustawy Prawo oSwiatowe.

3. Zwrot koszt6w dowozenia wlasnym transportem przysluguje za okr,:s objEty umow4

zawafi4 na wniosek rodzica lub opiekuna prawnego.

$4

l. Zwrotkoszt6w dowozenia nastgpuje na wniosek rcdzicalub prawnego opiekuna dziecka.

Wzor wniosku stanowi zalEcznrk nr 1 do zarz4dzenia.

2.Do wniosku, o kt6rym mowa w ust. l,naleZy dol4czyi kserokopig aktualnego orzeczenra

o potrzebie ksztalcenia specjalnego dziecka dowozonego, wydanego prz,ez poradniE

psychologiczno-pedagogicznq oraz oSwiadczenie o miejscu pracy. W'zor oSwiadczenia

o miejscu pracy stanowi zal,4cznrk nr 2 do zarzqdzema.

3. Zwrotu koszt6w dokonuje siE na podstawie umowy zawafiej pomiEdzy Wojtern Gminy

Sierakoiwce a rodzicem lub opiekunem prawnym dziecka. Wz6r umowy stanowi

zalEcznik nr 3 do zarzEdzenta.



$s

Zwrotu kosztow <lowozenia dziecka dokonuje sig na podstawie rozhczenia. kt6re rodzic lub

opiekun prawny sktada w Zespole Ekonomiczno Administracyjnym Szk6t w

Sierakowicach. Wzor ro'zliczentastanowi zalqcznil< nr 4 do zatzEdzema'

$6

Wykonanie zar',zqdzenia powletza siQ Dyrektorowi

Administracyjnynr Szkol w Sierakowicach'

$7

Traci moc zaruEdz,enieNr I 1 1/2018 Wojta Gminy Sierakowice z dnta 31 sierpnia 2018 r'

$8

Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem 1 wrzeSnia 2020 r'

Zespolu Ekonomiczno



Zal4cznik nr I do zarz4dzenia Nr 107/2020
WOJTA GMNINY SIERAKOWICE

z dnia 18.09.2020 r.

(imig i nazwisko wnioskodawcy)

(adres zamieszkania)

(kod pocztowy)

(nr telefonu)

Sierakowice,. . . . .

Zesp6l Ekonomiczno -
Administracyjny Szkd,l
ul. Lgborska 30
83-340 Sierakowice

(adres e-rnail)

WNIOSEK

NA ROK

Wnoszg o zwrot kosztow ponoszonych na dowozenie do szkoly/placowki mojego dziecka

zamreszkaLego w

(imiE i nazwisko dziecka)

., ulica/osiedle ...

Dziecko uczEszcza do

(typ. nazwa i aclres szkoty/plac6wki)

Dziecko dowozon,: jest przez: rodzicalopiekuna prawnego/inny podmiot (niepotrzebne

skreSlii), samochodem marki

o numerze rejestracyjnym ,,. wyprodukowanym w roku

posiadaj4cym moclel silnika ,..., o pojemnoSci

Srednie zuzycie paliwa w jednostkach na 100 km dla wyzej wymienionego pojazdu wedlug



danych prodncenttt pojazdu wynosi

po oclwiezieniu dz_iecka do szkoly/plao6wki rodzic trdaje siq do: domu/miejsca pracy

(niepotrzebne skre Sli6).

Rachunek bankowy wnioskodawcy wtasciwy do ptzekazania zwrotu koszt6w dowozenia:

(numer rachunku bankowego)

W zal4cznikr"r:

- kopia orz,eczen\ao potrzebie ksztalcenia specjalnego'

- oSwiadczenie o miejscu Pracy'

IN IiORVI ACJ I' O PRZI']]'WARZAN I I.] DANY(]I I OSO BOWYC[I

wykonulqc dyspozyclc art. l3 ust. l-2 I{ozporzqdzcnia Parlametlt,u Ilurope'iskiego i Itady (UE) 20161679 z'

dnia 27 krvretnia 2,)16 r. w sprawic o.r-,r",ii""rob f izyc,znych w zwiqz-ktt 7' ptz.elwarzatriem danych

osobowyclr i rv sprawie srvobodnego prr.iii*r-, takich-- l1lltl', oraz- Lichylcnia clyrektvr'vy 95l46lwl:'

(ogolnego rozporzzlclz:cr-,iu o- o.f-,ronie*danychj (l)z \)rz' l'JE 2016: t' t l9ll)' d;lc'l zwanc tlODO' informgjg'

i?. .

l-. Adrninistratorem Pa.irPana danych osobowych jest: Gmina Sierakowice, ul Lqborska 30' 83-340 Sierakowice' tclefbn kontaktowl':

s8 681 9s 00.

2. W kazael sprawie z.,riEza ne1 z przelwarzanyrni. danyrni rno;Zne siQ Pani/Pan kontaktowad r6wnic?' z wyznaczonynr przez Grninq

Sierakowice Inspektor<;m ochrony Danyclr pod atlresern email: insni'L(lt'ir'siclkltvtrclc'pl lub listownic ua adres Adrninistralora'

3. pani/l)ana dane bgrl4 przetwarzalle w celu wypclnienia obowi4zku prawnego wynika.iqcego z.stawy z dnia l4 gmdnia 2016 r' Prawo

oswiatowc (D2.. tJ. 2201g r. poz.I l4g ze zrn.), kt6ryrn jcst zwrot l<oszt6w polrorro,iy.tiru clowoz- dziccka z tliepelnosprawnosciq do

szkoly/przeclszkola w ;^viqzh, z art. 6 ust. I lit c) Itoilo. w z-al<resie n,meru telelonu poclstarvq prawnq przetwarzania jest zgoda w

zu,iEzku z- art. 6 ust. I lit a) I{ODO

4. otlbiorcanri Pana/panrdanychrnogqby6podnrioty,kt6rymprzekazano.daneosobowe-zwyjqtkienrorgan6rvpublicznych'kt6remogq
orrz-ymac clane osoborvc r, ,0n.,n.1., konkrctrtego pos'tgpo*ania oOnrinistracyinego Odbioriarni 9-1l1]:ll-T*]: 

Zesp6l Ekonomicz-no-

Adnrinistracyjny Szli6l rv Sierakowicach, Mogq byi t.jlnn. poo,"ioty zakreiie oLslugr inlormatycznej, prarvncj' ksiggowej lub ochrony

darrych.

5. poszczcg6lnc okresy przechowyrvania danych intelesant6w wynil<a.jq z przepis6w prawa, instrukc.ji archiwizacyjnej na podstawie

wyraZone.i zgocly' prze:l okres niezbqdny clo realizao.ii lvskazanego celrt'

6. Irrzetwarzanc dane nic bgdq prz.ckazyrvane do paristwa trzcciego lub organizacji nrigdzynarodowe.i'

7 . Zgoclnie z- ROI)O przlslugLrlc Pani/PanLt:
t prawo ctostqpu io s*oiclr danych oraz otrzymania ich kopii (ail l5T{ODO);

t prawo clo sprostowania (popriwiaria) srvoich danych (art l6 RODO);

r prawo do rrsuniqcia clanych osobowych, w syniac.ii, gdy przetwarzanie danych nic nastqpule^w oclu wywiqzania sig z

obor.viqzl<uwynikajqcegozprzepisttprawalub'w,o*o.t,p,o*o*aniawladzypublicznej(art 
17RODO);

' prawo do olyaniczenia przetwarzaniadattycli (art l8 RODO);

I prawo do przetroszetria danych (art' 20 RODO);
r prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych na podstawie przeslanki okre$lonej w art 6 ust l lit e-f

. l,?,?""1}\ii}1?,?:l*"i do prezes UoDo (na adrcs Urzeclu ochronv Danvch osobowvch, ul Stawki 2' 00 - le3

Warszawa);
. pralvo do crrfhiEcia zgody na przetwarzanic danych osobor.vych, rv sytuacji gdy dane, kt6re przetrvarzarny pozysl<alismy na

podstawie I,ani/pana zgody. coliriqci. ,.goov ,iL mozc.iedrrak wplywac riaigodno$i z prawern ich przetwarzania' kt6rego

ilokonuno na podstarvie zgody przed je.1 wycolhnietn

g. Iroclanieda,ychosoborvychjestdobrowolne.aleniczbqdrredosporz.ildzctriaipodplsaniaumowyzawarteipornigdzyGnrinqSierakorvice
a rodzicem lub opicliunem prawnym dziecka. dotycz-4ccj zrvrotu kosztow ponoszonych za dowoz clziecka z niepclnospralvnoscrq do

sz-ko I y/Przed s z.kol a.

9. croniadz.one dane nie bgdq wykorzystywane clo zautolnatyzowanego podejnrowania decyzji ani do profilowania' o kt6rych mowa w art

22ust. li4[{ODO.



Zalqcznilt nr 2 do zarzqdzenia 10112020
W6JTA GMINY SIERAKOWICE

z dnia 18.09.2020 r.

(miejscowo5i i data)

OSWIADCZENIE O MIEJSCU PRACY

Oswiadczam, ze ja, nizel podpisany(-na) . .

( i nr iE i n az-w isko rodzi ca-lopi ekun a prawnego)

'zamteszkaly(-la) ..'.!,."..,
(adres)

jestem zatrudnion:r(-na) I prowadzg dzialalnoSd gospodarcz4 w ..

(nazwa i adres zakladu pracy I dzialalnoSci gospodarcze.i)

(podpis)



Zalqcznik nr 3 do zarz4dzenia 107 12020
WOJTA GMINY SIERAKOWICE

z dnia 18.09.2020 r.

UMOWA

NR

z dnia r.

Gmina Sierakowice, z siedzib4 w Sierakowicach, ul. Lgborska 30, reprezentowane przez
Dyrektora Zespotu Ekoncmiczno

Administracyjnego Szkol w Sierakowicach - na podstawie upowaznienia z kontrasygnat4
Skarbnika Gminy / osoby upowaznionej przez Skarbnika Gminy
i
Pan(i)

(imig i nazwisko rodzica /opiekuna prawnego)

bEd4cy(-ca) rodzicem / opiekunem prawnym dziecka
(imig i nazwisko dziecka)

zamieszkaly(-ta) w
(adres zamieszkania)

zwany(-na) dalej rodzicem, zawierajE umowE w sprawie zwrotu koszt5w dowozenia dziecka.

Gmina Sierakowice, realizuj4c obowiEzek wynikaj qcy z art. 32 ust. 6/ art. 39 ust. 4 oraz art.

3ea ustawy z dmat4 grudnia 2016 r.prawo oswiatowe r,.:.tr7till';iHil'? poz. et0) ponosi
koszty dowozenia dziecka

(imiq i nazwisko dziecka)

$2
1' Rodzic zobowiqzuje sig do dowozenia samochodem (imig i nazwisko clziecka) do ityp, nazwa i aclres

plao6wki).

2. Dziecko, o kt6rym mowa w ust. 1, bEdzie dowozone samochodem marki
numerze rejestracyjnym %,

wyprodukowanym w roku posiadaj4cym model
o pojemnoSci

rodzica

(poclmiot ktorerru rodzic powierzyl rvykonanic transportu i sprawowanie opicki poclczas przewozu)
3' ocllegloSi przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania do placowki
otazprzewozu rodzica z tego miejsca do rniejsca zamieszkania lub miejsca pracy, a lakZe
z powrotem, ustalona nA podstawie art. 39a ust. 2 lit. a. ustawy prawo oSwiatowe,
wynosi .---_''--.-_--.-- km.
4' Odleglolc przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania roclzica do miejsca
pracy i z powrotem, jezeli nie wykonywaiby ptzewozu, o kt6rym mowi ust, 3, ustalona na
podstawie afi.39aust. 2 lit. b ustawy prawo oswiatowe, wynosi _ km.

silnika
przez



5. Srednia cena jednostki paliwa w Gminie Sierakowice iest ustalana uchwal4 Rady Gminy
w danym roku szkolnym.

6. Srednie zuZycie paliwa w jednostkach na 100 km dla okreslonego w niniejszej umowie
pojazdu wynosi

$3
7. Zwrol koszt6w nastgpuje na podstawie comiesiEcznego rozhczenta, kt6rego wzor stanowi

zal4cznik nr 4 do zarz4dzenia Wojta Gminy Sierakowice Nr 107/2020 z dma 18 wrzeSnia

2020 r.

2. Zwrot koszt6w dowozenia bEdzie przekazywany na rachunek bankowy 
, 

nn

, istracyjnego Szl<oi

w Sierakowicach rozliczenia, o kt6rym mowa w ust. 1.

3. Rozliczenie nalezy zloZyc do 15 dnia nastEpnego miesi4ca.

$4
1. Gmina nie ponosi odpowiedzialnoSci za ewentualne szkody wynikaj4ce z wypadkow

lub wszelki e go rodzaj t zdarze| wystgpuj 4cych w czasie transportu dziecka.

2. Obowi4zkiem rodzica jest zapewnienie wlaSciwego stanu technicznego pojazdu, kt6ryrn

przewozone bgdzie dziecko.

UmowE zawiera siq od dnia do dnia

$6
1. W przypadku wszelkich zmian warunk6w umowy rodzic zobowt4zuje sig do pisemnego

powiadomienia o tym fakcie Zespol Ekonomiczno Administracyjnego Szk6l

w Sierakowicach w terminie do 14 dni od dnia zaistnienia zmian.

2. W przypadku zmiany miejsca zamieszkania dziecka na gming inn4 niz Sierakowice, zwrot

koszt6w dowo2enia nie przystruguje od dnia zmiany miejsca zamreszkama.

$7
Wszelkie zmiany umowy wymagajq formy pisemnej pod rygorem niewaznoSci.

$8
Spory w przedmiocie umowy rozstrzyga s4d wlaSciwy dla Gminy Sierakowice.

$e
UmowE sporz4dzono w trzech jednobrzmi4cych egzemplarzach * jeden dla rodzica, dwa

dla Gminy Sierakowice.

$s

Gmina Sierakowice Rodzic / opiekun



Zal4cznil< nr 4 do zarzqdzenia Nr 107/2020
WO.ITA GMINY SIEIIAKOWICE

z dnia 18.09.2020 r.

(imiq i nazwisko wnioskodawcy)

(adres)

(kod pocztowy)

(numer telefonu)

(adre:r e-mail) Sierakowice,

ROZLICZENIE

OSwiadczam, ze jes[em rodzicem/opiekunem prawnym dziecka

i korzystam z samochodu o n'umerze rejestracyjnym ... ...,,.
(imig i nazwislto dziecka)

. 
. . .. ..,,..,,../ powierzylemwykonanie transportu i sprawowanie opieki w czasie

przewozu innemu podmiotowi, ktdry korzysta z samochodu o numerze
r e I e s t r a c yj nym (niep otrzebne

skreSlii) wskazanym w umowie, do ptzewozu dziecka do

(nazwa i adres szkoly/plac6wki)

Ninieiszym przedkiadamrozliczenie za miesi4c .,... ........,.,r.

Liczba dni dowozeria dziecka do szkoty/placowki w wyzej wymienionym okresie wyniosta

.... dni.

OSwiadczam, ze da:re zawafte w umowie nr .. .. ,.. s4 aktualne.

(podpis wnioskodawcy)

OSwiadczenie Dyrel<tora szkoly/plac6wki
Potwierdzam, Ze hr:zba dni obecnoSci dziecka

(irniq i nazwisko dziecka)

w miesi4cu r. wyniosla ....,.. dni.

Pieczgi szkoly/plac6wki :

Data, podpis i pieurqi dyrektora szkoly/placowki lub osoby upowaznionei przez niego:


