ZARZqDZENIE NR 148/B/2018

Burmistm Miasta i Gminy Serock
z dnia 30 sierpnia 2018 r.

zmieuiajqce zarzqdzenie w sprawie zasad zwrotu koszt6w pmjazdu uczni6w niepelnosprawnych
oraz ich opiekun6w z miejsca zamieszkania do jednostki olwiatowej, w pnypadku zapewnienia
dowozu i opieki pnez rodzidw, opiekun6w lub opiekuu6w prawnych
Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samonqlzie
gminnym @z. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm. ) oraz art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 ustawy z dnia
14 grudnia 2016 r. Prawo oiwiatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.) q d z a siq,
co nastepuje:

4 1. W zaqdzeniu NR 133/B/2017 Burmistm Miasta i
z dnia 26 wrzeSnia 20 17 r. wprowadza si* nastepujqce zmiany:
I . 5 4. otrzyrnuje bmienie:
,,I. Podstawe obliczenia kwoty zwrotu koszt6w dowozu stanowiq:

Gminy

Serock

1) w przypadku przejazdu ucznia i opiekuna z miejsca zamieszkania do jednostki
oiwiatowej przy wykorzystaniu publicmego transportu zbiorowego, faktycznie
poniesione koszty dowozu w wysokoici r6wnej cenie bilet6w po uwzglqdnieniu ulg
ustawowych i gmimych,
2) w przypadku dowoknia ucznia prywatnym irodkiem transportu - samochodem
osobowym przez rodzic6w lub prawnych opiekun6w, koszt dowozu liczony bedzie
jako iloczyn faktycznie wykonanych kilometr6w dowo-nia ucznia z miejsca
zamieszkania do jednostki oiwiatowej oraz stawki za 1 km przebiegu, okreilonej
rozpoqdzeniem Ministra Infrastruktury z 25 marca 2002 r. w sprawie warunkbw
ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu koszt6w utywania do cel6w
subowych samochod6w osobowych, motocykli i motorower6w niebqdqcych
wlasnoiciq pracodawcy (Dz. U. z 2002 r., Nr 27, poz. 271 ze zm.)
2. Zwrot kosa6w przejazdu ucmi6w niepetnosprawnych przysluguje wytqcznie za dni,
w kt6rych uczen byl obecny w jednostce oiwiatowej, lub w przypadku ucmi6w
przebywajqcych w internacie za dni w kt6rych uczen by1 odwieziony i odebrany z
jednostki oiwiatowej.
3. Stawki okreilone w ust. 1 q stawkami maksymalnymi."
2. Zatqcznik N 1 otrzymuje brvnienie zgodnie z zaiqcznikiem nr 1 do niniejszego
qdzenia.
3. Zaiqcmik Nr 3 otrzymuje brzmienie zgodnie z zalqcznikiem nr 2 do niniejszego
zarzqdzenia.
4. Zalqcznik Nr 4 otrzymuje brzmienie zgodnie z zaiqcznikiem N 3 do niniejszego
qdzenia.
9 2. Wykonanie zacqdzenia powiem sie Dyrektorowi Zesph Obslugi Szk& i Przedszkoli
w Serocku.
4 3. Zaqdzenie wchodzi w 2ycie z dniern podpisania.

Zalqnoik or 1
do Zarqdzenia nr 148/8/2018
Bumisma Miasta i Gminy Serock
z dnia 30 sierpnia 20 18 r.
Serock. ......................
(imie i nazwisko wnioskodawcy)

(adres wnioskodawcy)

(nr telefonu)

Wniosek
o zwrot koszt6w przejazdu ucznial oraz jego opiekuna do przedszkola,
szkoty lub oirodka
Dyrektor
Zespdu Obstugi Szk& 1 Przedszkoli
w Serocku

Prosze o zwrot koszt6w przejazdu

.............................................................................................oraz
(imie i nazwisko ucznial)

opiekuna

...................................................................................................................
z miejsca zamleszkania
( irnie i nazwisko opiekuna)

(dokladnyadres zamieszkania)

...................................................................................................
w okresie od .................do ....................
(ulica) (nama ukoly)

1.Uczeh dowoiony jest samochodem osobowym/przy wykorzystaniu publicznego transportu zbioroweg~.~
2. Jednoczednie i n f o r m u j ~
i e odleglobt z miejsca zamieszkania do szkoly najkr6tszg trasg wynosi ....................
km. Dowoienie bedzie wykonywane nastepujgco:
- dwa przejazdy dziecka na trasie tj. dom -szkola, szkola-dom,
cztery przejazdy na trasie tj. dom-szkola, szkola-dom, dom-szkola, szkola-dom.
3. Oiwiadczam, i e dowbz nie leiylleiy3na trasie przejazdu rodzic6wlprawnych opiekun6w z domu do pracy.

-

..........................................
Zalaczniki:
(podpis)
1. orzeczenie o potrzebie ksztalcenia specjalnego,
2, potwierdzenie danych o uczniu przez dyrektora jednostki, do kt6rej uczeh uczeszcza.
'zgodnie z 5 1pkt 2 zarzqdzenia przez pojecie ,,uczehu naleiy rozumiet osoby wymienione w § 2 ust. 1pkt 1-4 Zanqdzenia
Nr 133lBj2017 Burrnistrza Miasta i Grniny Serock z dnia 26 wrzefnia 2017 r. re zrn.
'niepotrzebne skrejlit
3niepotrzebneskreilit

