
Zarządzenie Nr 168/2013 
Wójta Gminy Michałowice 
z dnia 24 września 2013 r. 

 
 

zmieniające Zarządzenie Nr 161/2010 Wójta Gminy Michałowice z dnia 06 października 
2010 r. w sprawie realizacji zadania polegającego na zapewnieniu transportu i opieki 
nad dziećmi niepełnosprawnymi w czasie przewozu na trasie dom – szkoła – dom. 
 
 
Na podstawie art. 9 ust. 1 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 17 ust. 3a ustawy z dnia 07 
września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) 
zarządzam, co następuje: 
 

§ 1. 
W Zarządzeniu Nr 161/2010 Wójta Gminy Michałowice z dnia 06 października 2010 r. w 
sprawie realizacji zadania polegającego na zapewnieniu transportu i opieki nad dziećmi 
niepełnosprawnymi w czasie przewozu na trasie dom – szkoła – dom załączniki nr 1 i 2 
otrzymują brzmienie określone w załącznikach odpowiednio nr 1 i 2 do niniejszego 
zarządzenia 
 

§ 2. 
Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Zespołu Obsługi Ekonomiczno – 
Administracyjnej Szkół Gminy Michałowice oraz dyrektorom szkół. 
 

§ 3. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 01 września 
2013 r. 
 

/-/ Wójt Gminy Michałowice 
Krzysztof Grabka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Załącznik nr 1 

do Zarządzenia Nr 168/2013 
z dnia 24 września 2013 r. 

 
 
 
      Reguły, dnia ....................................... 
 
 

Zespół Obsługi Ekonomiczno – 
Administracyjnej Szkół Gminy Michałowice 
ul. Aleja Powstańców Warszawy, Reguły 

 
 

Wniosek 
 
 

Proszę o powierzenie mi zadania transportu i opieki w czasie przewozu nad dzieckiem 

niepełnosprawnym (imię i nazwisko dziecka) ............................................................................. 

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

zamieszkałym w ........................................................................................................................... 

Dziecko uczęszcza do (nazwa i adres szkoły) .............................................................................. 

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

Ilość kilometrów na trasie dom – szkoła - dom .................km. 

Dziecko dowożone jest przez rodzica/opiekuna prawnego (imię i nazwisko) ............................ 

.................................................. zam. w ...................................................................................... 

będącego właścicielem/użytkownikiem samochodu marki .................................. o pojemności 

silnika ................................... cm3 i numerze rejestracyjnym ...................................................... 

numer polisy OC .......................................................................................................................... 

numer polisy NW .......................................................................................................................* 

Dziecko dowożone będzie środkami komunikacji publicznej ....................................................* 

 
         Podpis wnioskodawcy 
 
 
Załączniki: 

1. aktualne zaświadczenie ze szkoły, 
2. aktualne orzeczenie o niepełnosprawności 
3. kopia dowodu rejestracyjnego. 

 
 
 



* niepotrzebne skreślić. 
 
 

Załącznik nr 2  
do Zarządzenia nr 168/2013 r. 

z dnia 24 września 2013 r. r. 

 
Umowa Nr........./.......... 

 
 
zawarta w dniu ................................... w Regułach pomiędzy Gminą Michałowice z siedzibę 
w Regułach; ul. Aleja Powstańców Warszawy 1; 05-816 Michałowice, reprezentowaną przez: 
Wójta Gminy Michałowice ........................... 
zwaną w dalszej treści Gminą 
a 
Panią/Panem ...................................................... zam. ............................ nr dowodu osobistego 
.................. rodzicem/opiekunem prawnym dziecka ..............................., 
właścicielem/użytkownikiem samochodu osobowego marki ................................ o numerze 
rejestracyjnym ................... o pojemności silnika ..................., zwaną/ym w dalszej treści 
Rodzicem/Opiekunem o treści następującej: 
 
 

§ 1. 
1. Rodzic będzie wykorzystywać samochód do przewożenia niepełnosprawnego dziecka 

......................................... zam. w ................................ na trasie dom – szkoła – dom i 
biorąc za nie odpowiedzialność w tym czasie, realizując obowiązki Gminy Michałowice 
wynikające z art. 17 ust. 3a pkt 3 ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), a Gmina będzie dokonywać zwrotu 
kosztów na zasadach ustalonych zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Michałowice 
Zarządzeniem Nr 161/2010 Wójta Gminy Michałowice z dnia 06 października 2010 r. w 
sprawie realizacji zadania polegającego na zapewnieniu transportu i opieki nad dziećmi 
niepełnosprawnymi w czasie przewozu na trasie dom – szkoła – dom. 

2. Rodzic oświadcza, że posiada aktualne ubezpieczenie pojazdu na czas transportu 
niepełnosprawnego dziecka. 

3. Rodzic oświadcza, że posiada uprawnienia do kierowania pojazdami odpowiedniej 
kategorii. 

4. Rodzic oświadcza, że samochód określony w niniejszej umowie jest przystosowany do 
transportu dziecka niepełnosprawnego zgodnie z przepisami. 

5. Rodzic oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z 
dowozem dziecka do szkoły i z powrotem (art. 23 ust. 1 pkt 1 i art. 27 ust. 2 pkt 1 ustawy 
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 
926 z późn. zm.). 

 
§ 2. 

1. Zwrot kosztów ustala się jako iloczyn podwójnej odległości z miejsca zamieszkania 
dziecka do szkoły w ..................................................... tj. ...... km i stawki za kilometr 
określonej w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie 
warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów 
służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością 
pracodawcy (Dz. U. Nr 27, poz. 271 z późn. zm.), oraz poświadczonej przez dyrektora 
szkoły ilości dni obecności dziecka na zajęciach. 



2. Zwrot kosztów następuje z dołu do 15 dnia następnego miesiąca na podstawie pisemnego 
oświadczenia Rodzica, potwierdzonego przez dyrektora szkoły, złożonego wg wzoru 
stanowiącego załącznik do umowy, w terminie do 5 dnia następnego miesiąca. 

§ 3. 
Zwrot kosztów dokonywany będzie na rachunek ........................................................................ 
 

§ 4. 
1. Środki na zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych są zabezpieczone w planie 

finansowym Zespołu Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół Gminy 
Michałowice. 

2. Czynności związane z realizacją niniejszej umowy wykonywał będzie Zespół Obsługi 
Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół Gminy Michałowice. 

 
§ 5. 

Umowę zawiera się na czas określony od dnia .......................... do dnia ........................ z tym, 
że każdej ze stron przysługuje prawo do jej rozwiązania za uprzednim dwutygodniowym 
wypowiedzeniem. 
 

§ 6. 
W przypadku wszelkich zmian warunków umowy Rodzic zobowiązany jest do 
niezwłocznego powiadomienia o zmianach Zespołu Obsługi Ekonomiczno – 
Administracyjnej Szkół Gminy Michałowice pod rygorem rozwiązania umowy ze skutkiem 
natychmiastowym. 
 

§ 7. 
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

§ 8. 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
stron. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Umowa Nr........./.......... 
 
 
zawarta w dniu ................................... w Regułach pomiędzy Gminą Michałowice z siedzibę 
w Regułach; ul. Aleja Powstańców Warszawy 1; 05-816 Michałowice, reprezentowaną przez: 
Wójta Gminy Michałowice ........................... 
zwaną w dalszej treści Gminą 
a 
Panią/Panem .............................. zam. ................................. nr dowodu osobistego .................. 
rodzicem/opiekunem prawnym dziecka ..............................., zwaną/ym w dalszej treści 
Rodzicem/Opiekunem o treści następującej: 
 

§ 1. 
1. Rodzic zapewnia dowożenie niepełnosprawnego dziecka ......................................... zam. 

w ................................ na trasie dom – szkoła – dom, biorąc za nie odpowiedzialność w 
tym czasie, realizując obowiązki Gminy Michałowice wynikające z art. 17 ust. 3a pkt 3 
ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 
z późn. zm.), a Gmina będzie dokonywać zwrotu kosztów na zasadach ustalonych 
zgodnie z Zarządzeniem Nr 161/2010 Wójta Gminy Michałowice z dnia 06 października 
2010 r. w sprawie realizacji zadania polegającego na zapewnieniu transportu i opieki nad 
dziećmi niepełnosprawnymi w czasie przewozu na trasie dom – szkoła – dom. 

2. Rodzic oświadcza, że dowóz do szkoły odbywać się będzie środkami komunikacji 
publicznej ................................................ 

3. Rodzic jest zobowiązany posiadać w czasie przejazdów na trasie dom – szkoła – dom 
stosownych dokumentów poświadczających uprawnienia dziecka i Rodzica do 
korzystania z ulg. 

4. Rodzic oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z 
dowozem dziecka do szkoły i z powrotem (art. 23 ust. 1 pkt 1 i art. 27 ust. 2 pkt 1 ustawy 
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 
926 z późn. zm.). 

 
§ 2. 

1. Zwrot kosztów ustala się jako iloczyn faktycznie poniesionych kosztów na podstawie 
przedstawionych biletów oraz poświadczonej przez dyrektora szkoły ilości dni obecności 
dziecka na zajęciach. 

2. Zwrot kosztów następuje z dołu do 15 dnia następnego miesiąca na podstawie pisemnego 
oświadczenia Rodzica, potwierdzonego przez dyrektora szkoły, złożonego wg wzoru 
stanowiącego załącznik do umowy, w terminie do 5 dnia następnego miesiąca. 
 
 

§ 3. 
Zwrot kosztów dokonywany będzie na rachunek ........................................................................ 
 

§ 4. 
3. Środki na zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych są zabezpieczone w planie 

finansowym Zespołu Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół Gminy 
Michałowice. 



4. Czynności związane z realizacją niniejszej umowy wykonywał będzie Zespół Obsługi 
Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół Gminy Michałowice. 

 
§ 5. 

Umowę zawiera się na czas określony od dnia .......................... do dnia ........................ z tym, 
że każdej ze stron przysługuje prawo do jej rozwiązania za uprzednim dwutygodniowym 
wypowiedzeniem. 
 

§ 6. 
W przypadku wszelkich zmian warunków umowy Rodzic zobowiązany jest do 
niezwłocznego powiadomienia o zmianach Zespołu Obsługi Ekonomiczno – 
Administracyjnej Szkół Gminy Michałowice pod rygorem rozwiązania umowy ze skutkiem 
natychmiastowym. 
 

§ 7. 
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

§ 8. 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
stron. 

 
 


