Zarządzenie Nr 197 ( 172) 11
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 13 czerwca 2011r.
w sprawie dowozu i dofinansowania dojazdu uczniów do szkół i przedszkoli oraz zasad
zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów
lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do szkoły, placówki lub ośrodka
umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku
zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych
Na podstawie art. 14a ust. 4, art. 17, art. 71b ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie
oświaty ( Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z póź. zm . ) zarządzam, co następuje :
§ 1.1. Gmina zapewnia bezpłatny transport i opiekę podczas przewozu
niepełnosprawnych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów i dzieci realizujących roczne
przygotowanie przedszkolne.
2.

Finansuje dojazd do szkoły dzieciom, których droga z domu do szkoły,

w której obwodzie dziecko mieszka, przekracza następujące odległości:
1)

3km – w przypadku dzieci realizujących roczne przygotowanie przedszkolne

i uczniów klas I-IV szkół podstawowych
2) 4km – w przypadku uczniów klas V-VI – szkół podstawowych oraz uczniów
gimnazjów.
3. Ustala się zasady zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich
rodziców, opiekunów, opiekunów prawnych do szkół, placówek i ośrodków umożliwiających
realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.
4. Niniejsze zasady stosuje się w przypadku gdy dowożenie i opiekę zapewniają
rodzice, opiekunowie lub opiekunowie prawni.
§ 2. Zwrot kosztów przejazdu przysługuje uczniom szkół podstawowych, gimnazjów
oraz dzieciom realizującym roczne przygotowanie przedszkolne :

1) do szkoły podstawowej lub gimnazjum przysługuje uczniom niepełnosprawnym,
wymagającym stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy,

2) do szkoły ponadgimnazjalnej, przysługuje uczniom niepełnosprawnym, nie dłużej
niż do ukończenia 21 roku życia,
3) do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub ośrodka
umożliwiającego dzieciom spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki przysługuje
niepełnosprawnym dzieciom realizującym roczne przygotowanie przedszkolne,
4) do ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży realizację obowiązku szkolnego
i obowiązku nauki, przysługuje dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu
głębokim oraz dzieciom i młodzieży ze sprzężonymi niepełnosprawnościami nie dłużej
jednak niż do ukończenia 25 roku życia,
§ 3. Podstawą obliczenia kwoty zwrotu kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych
stanowi stawka za kilometr przebiegu określona rozporządzeniem Ministra Transportu z
23.10.2007r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów
używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów
niebędących własnością pracodawcy ( Dz.U. z 2007r., Nr 201, poz. 1462 z póź. zm. )
§ 4. Podstawą organizacji bezpłatnego dowozu i finansowania dojazdu uczniów do
szkół i przedszkoli oraz zawarcia umowy o zwrot kosztów dowozu uczniów
niepełnosprawnych jest złożenie

w szkole wniosku, którego wzór stanowi

załącznik

nr 1 do niniejszego zarządzenia. Termin składania wniosków do 15 września.
§ 5. Warunkiem otrzymania zwrotu kosztów przejazdu uczniów określonych
w § 2 oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych jest przedstawienie: orzeczenia
o niepełnosprawności ucznia, orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, a w przypadku
uczęszczania ucznia do samorządowego przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum, a
także zespołu szkół specjalnych lub specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych, także
skierowania do placówki wydanego przez Wydział Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile.
§ 6. Upoważnia się dyrektorów szkół , placówek oświatowych do zawierania umów
dotyczących zwrotu kosztów przejazdu, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do
niniejszego zarządzenia.
§ 7. Odległość pomiędzy miejscem zamieszkania a szkołą ( placówką oświatową )
jest rozumiana jako długość najkrótszej trasy łączącej te dwa miejsca.

§ 8. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Oświaty, Kultury
i Sportu.
§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.09. 2011r.

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 197 ( 172 ) 11

Prezydenta Miasta Piły
z dnia 13 czerwca 2011r.
w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich
rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do szkoły lub
ośrodka umożliwiającego

realizację

obowiązku

szkolnego

i

obowiązku

nauki

w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców, opiekunów lub opiekunów
prawnych

Ustawa o systemie oświaty art. 14a ust.4 , art. 17 ust.3a i art. 71b nakłada na organ
prowadzący

zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki podczas przewozu lub zwrot

kosztów przejazdu ucznia i rodzica, opiekuna lub opiekunów prawnych

z miejsca

zamieszkania do szkoły lub ośrodka umożliwiając realizację obowiązku szkolnego
i nauki.
Wobec powyższego zasadne jest podjęcie zarządzenia.

