
 
 

 
Zarządzenie Nr 14/VIII/2023 

Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza 
z dnia 02 lutego 2023 roku 

w sprawie sposobu zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do 
przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania 
przedszkolnego, szkoły, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego dzieci i uczniów 
niepełnosprawnych oraz zwrotu rodzicom/opiekunom prawnym kosztów przewozu 
dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych oraz rodziców/opiekunów prawnych. 
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r, poz. 40) oraz art. 32 ust. 6, art. 39 ust. 4, art. 39a ustawy z 
dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 ze zmianami, Dz. 
U z 2021 r., poz. 762, z 2022 r., poz. 655, poz. 1079, poz. 1116, poz. 1383, poz. 1700, poz. 
1730 i poz. 2089 z 2023 r., poz. 185) zarządza się, co następuje: 

§ 1 
Ilekroć w niniejszym zarządzeniu jest mowa bez bliższego określenia o: 

1) Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 
oświatowe (t. j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1082 ze zmianami); 

2) Uczniu niepełnosprawnym – należy przez to rozumieć dziecko pięcioletnie  
i sześcioletnie, oraz dziecko objęte wychowaniem przedszkolnym, uczniów których 
kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 127 i art. 36 ust. 17 ustawy; 

3) Jednostce oświatowej – należy przez to rozumieć najbliższe dziecku/uczniowi 
niepełnosprawnemu z uwagi na jego miejsce zamieszkania przedszkole, oddział 
przedszkolny w szkole podstawowej, inną formę wychowania przedszkolnego, szkołę, 
ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy gdzie może zgodnie z wydanym orzeczeniem  
o potrzebie kształcenia specjalnego realizować odpowiednio obowiązki przedszkolny, 
szkolny bądź nauki; 

4) Umowie indywidualnej – należy przez to rozumieć umowę zawartą miedzy 
Burmistrzem Miasta i Gminy Niemcza a rodzicami/opiekunami prawnymi, o której 
mowa w art. 39a ust. 4 ustawy. 

§ 2 
1. Objęcie ucznia niepełnosprawnego bezpłatnym przewozem zorganizowanym do 

jednostki oświatowej oraz zorganizowanym przewozem powrotnym do jego miejsca 
zamieszkania, następuje na podstawie wniosku. 

2. Zwrot rodzicom/opiekunom prawnym ucznia kosztów jego przewozu do jednostki 
oświatowej następuje na ich wniosek, na podstawie umowy indywidualnej, po 
spełnieniu warunków określonych w ustawie. 

3. Wzór wniosku w sprawach o których mowa w ust. 1 i 2 został określony w załączniku 
nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

4. W przypadku sprawowania przez rodziców opieki naprzemiennej i przewozu dziecka 
przez oboje rodziców, osobnymi pojazdami, wniosek o którym mowa w ust. 2 składa 
osobno każdy z rodziców. 



 
 

§ 3 
1. Przewóz zorganizowany do jednostki oświatowej i powrotny do miejsca zamieszkania 

ucznia realizuje Gmina Niemcza, bądź wyłoniony w drodze zapytania ofertowego 
przewoźnik. 

2. Umowy indywidualne o zwrot kosztów przewozu zawierane są na podstawie 
niniejszego zarządzenia po ustaleniu przez Radę Miejską w Niemczy stawki za 1 
kilometr przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów 
przewozu uczniów niepełnosprawnych, zgodnie z ustawą. 

§ 4 
Traci moc Zarządzenie nr 95/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza z dnia 18 
sierpnia 2020 r. w sprawie sposobu zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie 
przewozu do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy 
wychowania przedszkolnego, szkoły, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego dzieci  
i uczniów niepełnosprawnych oraz zwrotu rodzicom/opiekunom prawnym kosztów przewozu 
dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych oraz rodziców/opiekunów prawnych. 

§ 5 
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy. 

§ 6 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Biuletynie 
Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Niemcza. 



 
 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 14/VIII/2023 
z dnia 02 lutego 2023 roku 

(WZÓR) 

                                                                                               
Imię i nazwisko wnioskodawcy 
.…........................................................ 
 
adres zamieszkania 
............................................................. 
 
nr dowodu tożsamości/ NIP 
.............................................................. 
 
PESEL 
….......................................................... 
 
telefon kontaktowy 
…..........................................................                         

 Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza 
 

W N I O S E K 
w sprawie dowozu ucznia niepełnosprawnego do 

jednostki oświatowej 
 

I. Dane ucznia: 

(imię i nazwisko)........................................................................................................................... 

(data i miejsce urodzenia) …........................................................................................................ 

adres zamieszkania (ulica, nr domu/mieszkania, kod, miejscowość)............................................  

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

uczeń klasy …................... (nazwa i dokładny adres jednostki oświatowej)............................... 

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

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

Posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego/orzeczenie o potrzebie grupowych 

zajęć rewalidacyjno – wychowawczych** nr ……………………………………... z dnia 

……………………………….. wydane przez publiczną poradnię psychologiczno - 

pedagogiczną w ……………………………, na okres ……………………………………….. 

z uwagi na (podać rodzaj niepełnosprawności) ……………………………………………….. 

Uczeń porusza się** : 
- samodzielnie 
- przy pomocy kul/balkonika 
- przy pomocy wózka 

zwracam się z wnioskiem:*  

a) o zapewnienie bezpłatnego dowozu ucznia do jednostki oświatowej  

w okresie od  ……………………………………… do ………………………………….…… 



 
 

na trasie dom ............................................................................................................................... 

(jednostka oświatowa)........................................................................................................................ 

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

- dom……………………………………………………………………………………………. 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na opiekę i transport mojego dziecka do danej placówki 
przez wyłonionego przez Gminę Niemcza przewoźnika. 
 

b) o zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do najbliższej jednostki 
oświatowej gdzie może realizować odpowiednio obowiązki przedszkolny, szkolny bądź 
nauki i wskazuje jedną z poniższych opcji:  
 

1) Opcja 1 (miejsce zamieszkania ucznia – jednostka oświatowa), proszę podać adres: ulica i nr budynku 
oraz odległość pomiędzy wskazanymi miejscami w kilometrach 

 
- Przewóz ucznia na trasie z miejsca zamieszkania ……………………………………………………………….. 

do jednostki oświatowej……………………………………………………………………………………………. 

- Przewóz ucznia na trasie z jednostki oświatowej ………………………………………………………………… 

do miejsca zamieszkania …………………………………………………………………………………………… 

Ogółem liczba kilometrów ………………………………….. 

2) Opcja 2 (miejsce zamieszkania ucznia – jednostka oświatowa – miejsce pracy rodzica/opiekuna 
prawnego), proszę podać adres: ulica i nr budynku 

- Przewóz ucznia na trasie z miejsca zamieszkania ucznia ……………………………………………...………… 

do jednostki oświatowej……………………………………………………………………..……………………… 

liczba kilometrów ………………………………….. 

- Przejazd na trasie z jednostki oświatowej ………………………………………………………………………… 

do miejsca pracy rodzica/opiekuna prawnego ……………………………………………………………………… 

liczba kilometrów ………………………………….. 

- Przewóz ucznia na trasie z jednostki oświatowej ………………………………………………………………… 

do miejsca zamieszkania …………………………………………………………………………………………… 

liczba kilometrów ………………………………….. 

Ogółem liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania rodzica do miejsca pracy i z 

powrotem, jeżeli nie wykonywałby przewozu wyłącznie z miejsca zamieszkania ucznia do jednostki 

oświatowej………………………………………….. 

3) Opcja 3 (powierzenie wykonania transportu i sprawowanie opieki w czasie przewozu innemu 
podmiotowi), proszę podać adres: ulica i nr budynku 

- Przewóz ucznia na trasie z miejsca zamieszkania ……………………………………………………………….. 

do jednostki oświatowej……………………………………………………………………………………………. 

- Przewóz ucznia na trasie z jednostki oświatowej ………………………………………………………………… 

do miejsca zamieszkania …………………………………………………………………………………………… 



 
 

Ogółem liczba kilometrów ………………………………….. 
4) Nazwa i numer rachunku bankowego, na który będzie dokonany zwrot kosztów: 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

5) Oświadczam, że do przewozu mojego dziecka, ucznia niepełnosprawnego korzystam z własnego 

pojazdu o poniższych parametrach: 

- rodzaj pojazdu (marka, model, rocznik): …………………………………………………………………………. 

- pojemność silnika………………………………………………………………………………………………….. 

6) Informuję, że w/w pojazd jest sprawny technicznie – posiada aktualne badania techniczne: TAK/NIE** 
7) Posiadam aktualne ubezpieczenie OC: TAK/NIE** 
8) Przyjmuję do wiadomości, iż liczba kilometrów dla wybranej opcji zostanie przeliczona na podstawie 

danych ze strony internetowej Mapy Google i będzie to trasa najkrótsza, wyznaczona drogami 
publicznymi, przeliczona na podstawie podanych adresów z jednej wskazanej spośród trzech opcji. 

 
II. Oświadczenia 

1. Przyjmuję do wiadomości, że mogę zostać zobowiązany/a do uwiarygodnienia danych 
zawartych we wniosku oryginałami dokumentów. 

2. Oświadczam, że niezwłocznie powiadomię Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza  
o każdym przypadku jakichkolwiek zmian zakresu o którym mowa we wniosku. 

 
 
 
 
 
 

 
……………………………………….    ............................................................ 
(Miejscowość, data)        (czytelny podpis wnioskodawcy) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* właściwe wypełnić 
**niepotrzebne skreślić 
 


