
ZARZĄDZENIE NR 700/2014
BURMISTRZA KRAPKOWIC

z dnia 9 stycznia 2014 r.

w sprawie zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania 
do przedszkola, szkoły lub  ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego 

i obowiązku nauki

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 
594 ze zm.), art. 14a ust. 4, art. 17 ust. 3a i art. 71b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), zarządzam, co następuje : 

§ 1. 1. Ustala się zasady zwrotu kosztów przejazdu dzieci/uczniów niepełnosprawnych oraz ich opiekunów 
uprawnionych na podstawie art. 14a ust. 4, art. 17 ust. 3a i art. 71b ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie 
oświaty, do przedszkola/szkoły/ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego lub nauki, jeżeli Gmina 
Krapkowice nie zapewnia bezpłatnego transportu i opieki w czasie transportu.

§ 2. 1. Postawą zawarcia umowy o zwrot kosztów dowozu dzieci/uczniów niepełnosprawnych jest złożenie 
wniosku w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach, ul. 3 Maja 17. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, należy złożyć do dnia 20 sierpnia każdego roku. 

3. W uzasadnionych przypadkach wniosek może być złożony po upływie terminu określonego w ust. 2. 

§ 3. Do wniosku należy załączyć: 

1) orzeczenie o niepełnosprawności, 

2) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (nie dotyczy dowozu dzieci do przedszkola), 

3) zaświadczenie potwierdzające uczęszczanie dziecka/ucznia niepełnosprawnego do przedszkola/szkoły/ ośrodka 
w danym roku szkolnym.

§ 4. 1. Umowa o zwrot kosztów dowozu dziecka/ucznia niepełnosprawnego i przejazdu opiekuna może być 
zawarta maksymalnie na okres jednego roku szkolnego. 

2. Umowa o zwrot kosztów dowozu ucznia niepełnosprawnego i przejazdu opiekuna ucznia niepełnosprawnego 
zostaje zawarta pomiędzy Gminą Krapkowice, a rodzicem/opiekunem  lub opiekunem prawnym dziecka.

§ 5. 1. Zwrotu kosztów, o których mowa w § 1, dokonuje się  za każdy potwierdzony przez dyrektora 
przedszkola/szkoły/ośrodka dzień obecności dziecka/ucznia niepełnosprawnego na zajęciach (za wyjątkiem biletów 
miesięcznych) w wysokości: 

1) kosztu zakupu biletów lub biletów miesięcznych uprawniających do przejazdu środkami komunikacji 
publicznej dla dziecka/ucznia niepełnosprawnego i opiekuna; 

2) kosztu zużycia prywatnego środka transportu przy uwzględnieniu ilości przejechanych kilometrów w czasie 
przewozu dziecka/ucznia niepełnosprawnego z domu do najbliższego przedszkola/szkoły/ośrodka. Przyjmuje 
się  stawkę za 1 km przebiegu prywatnego środka transportu nie wyższą niż określona w przepisach wydanych 
na podstawie  ar. 34a ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 
1414 ze zm.) 

2. Podstawą do wypłaty należności, o których mowa w ust. 1, jest oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego 
dziecka/ucznia niepełnosprawnego złożone nie później niż do 10 dnia następnego miesiąca, potwierdzające 
realizację uzgodnionych w umowie warunków. 

§ 6. Zwrot kosztów nastąpi w terminie 20 dni od dnia złożenia oświadczenia, o którym mowa w § 5 ust. 2. 

§ 7. Traci moc Zarządzenie Nr 187/2008 Burmistrza Krapkowic z dnia 08.09.2008 roku w sprawie realizacji 
zadania polegającego na zapewnieniu transportu i opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi w czasie przewozu na 
trasie dom-szkoła-dom. 

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2014 r. 
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§ 9. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy 
w Krapkowicach. 

 

Burmistrz Krapkowic

Andrzej Kasiura
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