.
.ZARZ¥DZENIE

NR 228a/08

Burmistrza Gminy Czarne
z dnia 13 sierpnia 2008 r.
w sprawie realizacji zadania polegaj¹cego na zapewnieniu transportu i opieki nad dzieæmi
niepe³nosprawnymi w czasie przewozu na trasie dom -szko³a -dom

Na podstawie art. 17 ust. 3a ustawy z dnia 7 wrzeœnia 1991 r. o systemie oœwiaty
(t.j. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z póŸnozm.) oraz na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. z 2001 r., Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z póŸnozm.),

zarz¹dzam co nastêpuje:

§1
Wykonanie zadania gminy, polegaj¹cego na zapewnieniu transportu i opieki nad dzieæmi
niepe³nosprawnymi
uczêszczaj¹cymi
dom -szko³a

objêtymi

obowi¹zkiem

na zajêcia rewalidacyjno

-dom,

szkolnym

i

-wychowawcze

obowi¹zkiem
i

nauki

rehabilitacyjne)

(w

tym

na trasie

powierzam dyrektorom szkó³ na terenie miasta i gminy Czarne oraz ich

rodzicom, opiekunom lub opiekunom prawnym na zasadachokreœlonychniniejszym zarz¹dzeniem.

§2

Powierzenie wykonania zadania, o którym mowa w § 1, nastêpuje na okres danego roku szkolnego,
na wniosek rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych (wzór wniosku stanowi za³¹cznik nr 1
i nr 2 do zarz¹dzenia), sk³adanym do dyrektora szko³y w³aœciwymze wzglêdu na obwód szkolny,
w

którym

dziecko

mieszka, na podstawie umowy

cywilnoprawnej

zawartej pomiêdzy

wnioskodawc¹ a dyrektorem szko³y (wzór umowy stanowi za³¹cznik nr 3 i nr 4 do zarz¹dzenia).

§3
1. Wynagrodzenie za wykonanie zadania o którym mowa w § 1, p³atne jest za ka¿dy
poœwiadczonyprzez dyrektora szko³y do której uczêszcza uczeñ dzieñ obecnoœcina zajêciach
w formie:
a) zwrotu kosztów przejazdu ucznia i jego opiekuna na trasie dom -szko³a

-dom

w wysokoœci równej cenie biletów œrodkamikomunikacji publicznej na danej trasie lub
w formie wykupu biletu miesiêcznego,

.b)

zwrotu kosztów przejazdu za 1 kilometr przebiegu pojazdu w wysokoœci 100% stawki
okreœlonejrozporz¹dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie
warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów u¿ywania do celów
s³u¿bowych samochodów osobowych, motocykli

i

motorowerów

niebêd¹cych

w³asnoœci¹ pracodawcy (Dz.U. Nr 27, poz. 271 z póŸno zm.), w zale¿noœci
od pojemnoœciskokowej silnika posiadanegosamochodu.
2. Wysokoœæwynagrodzenia o którym mowa w § 3 ust.1, pkt b, ustala siê jako iloczyn liczby
kilometrów na trasie dom -szko³a -dom i dni obecnoœcidziecka na zajêciach.
3. Podstaw¹ wyp³aty wynagrodzenia o którym mowa w ust. 1 i 2, jest oœwiadczenierodziców,
opiekunów lub opiekunów prawnych z³o¿one nie póŸniej ni¿ do 5 dnia nastêpnego miesi¹ca,
potwierdzaj¹ce realizacjê uzgodnionych w umowie warunków

(wzór oœwiadczeniastanowi

.

za³¹cznik do umowy).
§4

Wyp³ata wynagrodzenia rodzicom, opiekunom lub opiekunom prawnym nastêpuje z do³u
do 15 dnia nastêpnego miesi¹ca -po

zrealizowaniu zadania dowozu i opieki nad dzieckiem,

potwierdzonego w sposób okreœlonyw § 3 ust. 1 zarz¹dzenia.

§4
Wykonanie zarz¹dzenie powierzam dyrektorom szkó³ na terenie miasta i gminy Czarne oraz
Sekretarzowi Gminy i Skarbnikowi Gminy..

§5

Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania i podlega og³oszeniu na tablicy og³oszeñ Urzêdu
Miasta i Gminy w Czarnem i ma zastosowaniedo umów od O1 wrzeœnia2008r.
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Za³¹cznik nr 1do Zarz¹dzeniaNr 228a/08
BurmistrzaGminy Czarnez dnia 13 sierpnia 2008r.
Imiê i nazwiskownioskodawcy

Adres zamieszkania
Nr rachunkubankowego

Dyrektor

Wniosek
Proszê o zwrot kosztów przejazdu ucznia niepe³nosprawnegoœrodkiemlokomocji
publicznej( PKS, PKP) (zakupbiletu miesiêcznego)
*
(imiê i nazwisko dziecka)

(dataurodzenia)

zamieszka³egow
orazjego opiekuna* do
(nazwai adresszko³y)

Uczeñdowo¿onybêdziepod opiek¹ rodzica/opiekuna/opiekuna
prawnego*

(imiê i nazwisko,nr dowodu osobistego)

zamieszka³egow

( PodpiswnioskodawcyO

* skreœliæ,
je¿eli nie dotyczy

Za³¹czniki:
l. Aktualne zaœwiadczenie
ze szko³ypoœwiadczaj¹ce,..
¿edzieckojest uczniemtej szko³y,
2. Orzeczenieo stopniuniepe³nosprawnoœci.

t
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Za³¹cznik nr 2 do Zarz¹dzeniaNr 2288/08
BunnistrzaGminy Czarnez dnia 13 sierpnia 2008 r.

.,,."',,-.. ",
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Imiê i nazwiskownioskodawcy

.,..,~";;;

Adres zamieszkania

Dyrektor

Nr rachunkubankowego

Wniosek

P

"~ oC"

",

';","
,j

Proszê

':

o

powierzenie

mi

transportu

io

opieki

nad

uczniem

niepe³nosprawnym

":'

(imiê i nazwiskodziecka)

zamieszka³ym w
Dziecko uczêszczado kl.

w

(nazwai adresszko³y)

Iloœækilometrów na trasie dom-szko³a-dom

km

Dziecko dowo¿one bêdzie przez rodzica/opiekuna/opiekuna prawnego

(imiê i nazwisko,nr dowodu osobistego)

zamieszka³ego w

.

bêd¹cego w³aœcicielemsamochodu-marka
o pojemnoœcisilnika

i numerze rejestracyjnym

nr polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialnoœcicywilnej (OC)
nr

polisy

ubezpieczeniowej

od

nieszczêœliwych

wypadków

nr polisy ubezpieczeniowej transportu dziecka niepe³nosprawnego

Podpiswnioskodawc

Za³¹czniki:
1. Aktualne zaœwiadczenieze szko³y poœwiadczaj¹ce,¿e dziecko jest uczniem tej szko³y
2. Orzeczenie o stopniu niepe³nosprawnoœci
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Za³¹cznik nr 3 do Zan¹dzenia Nr 228a/08
BurmistrzaGminy Czarnez dnia 13 sierpnia 2008r.

UMOWA
Zawarta w dniu

w

Nr

/200..

pomiêdzy:
,

dzia³aj¹cego
Dyrektora
z upowa¿nienia Burmistrza Gminy Czarne
a Pani¹/Panem
osobistym numer:
prawnym

,
,
dziecka

reprezentowan¹ przez:
,

legitymuj¹cym
siê dowodem
rodzicem/opiekunem/opiekunem
niepe³nosprawnego
,
zamieszka³ym
w

§1
Realizuj¹c obowi¹zki Gminy Czarne wynikaj¹ce z art. 17 ust. 3a ustawy z dnia 7 wrzeœnia1991 r.
o systemie oœwiaty (t.j. Dz. U. z
2004 r. Nr 256 poz. 2572 z póŸno zm.)
Pani/Pan
zapewni dowo¿enie i opiekê
--dziecku
zamieszka³emu

niepe³nosprawnemu
w drodze do
(nazwai adresszko³y)

i z powrotem, bior¹c za nie odpowiedzialnoœæ
w tym czasie.

l.

§2

Za wykonanie zadania ustala siê miesiêczne wynagrodzenie w formie zwrotu kosztów przejazdu
ucznia i jego opiekuna na trasie dom -szko³a -dom w wysokoœci równej cenie biletów
œrodkami
komunikacji
publicznej
(zakup
biletu
miesiêcznego)
na
trasie
zgodnie z § 3 ust. 11it.a zarz¹dzenia nr 228a/08 Burmistrza Gminy Czarne
z dnia 13 sierpnia 2008r.
2. Wynagrodzenie wyp³aca siê miesiêcznie z do³u w terminie do 15-go dnia nastêpnegomiesi¹ca,
na podstawie pisemnego oœwiadczeniarodzica/opiekuna/opiekuna prawnego oraz za³¹czonych
biletów komunikacji publicznej( rachunku).
3. Oœwiadczenie,którego wzór stanowi za³¹cznik do umowy oraz bilety komunikacji publicznej
powinny byæ z³o¿one przez rodzica/opiekuna/opiekuna prawnego nie póŸniej ni¿ do 5 dnia
nastêpnego miesi¹ca.
4. Wynagrodzenie nie przys³uguje za okres nieobecnoœcidziecka w szkole.
§3
Wynagrodzenie p³atne bêdzie na rachunek bankowy wskazany we wniosku* / Wynagrodzenie
db'
b dz.
b" .*
o lerane ê le oso ISClew
§4

Umowê zawiera siê od dnia
do dnia
ka¿dej ze stron przys³uguje prawo do jej rozwi¹zania

z tym, ¿e
za uprzednim dwutygodniowym

wypowiedzeniem.
§5
Wszelkie zmiany do ustaleñ wynikaj¹cych z niniejszej umowy wymagaj¹ dla swej wa¿noœci
zachowania formy pisemnej.

.§6

Spory miêdzy stronami na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygaæbêd¹ s¹dy powszechne
wed³ugw³aœciwoœci
miejscowejBunnistrza GminyCzarne.

§7

W sprawachnieuregulowanychniniejsz¹ umow¹ maj¹ zastosowanieprzepisyKodeksuCywilnego.

§8

Umowê sporz¹dzonow trzechjednobrzmi¹cychegzemplarzach,z którychjeden otrzymuje rodzic/
opiekun/opiekunprawny,jeden szko³ai jeden Bunnistrz Gminy Czarne.

* niepotrzebneskreœliæ

Rodzic/opiekun/opiekun
Podpis
prawny

podpis dyrektora szko³y

,

--
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Za³¹cznikdo umowynr
z dnia
200... r.
,

/200..

200.. r.

Nazwisko i imiê rodzicalopiekuna lopiekunaprawnego

Oœwiadczenie

Oœwiadczam,
¿ejestem rodzicem/opiekunem/opiekunem
prawnymdzieckaniepe³nosprawnego
i zapewniam dziecku dowóz oraz opiekê
w drodzedo szko³yi z powrotem.
Zgodnie z § 2 ust. 3 umowy nr ~200z dnia
200_r. oœwiadczam,
¿e dziecko
w miesi¹cu
200-r. uczêszcza³o
na zajêcialekcyjne przez
dni.

(Podpis rodzica/opiekuna/opiekuna
prawnego)

Potwierdzamliczbê

dni obecnoœci
dzieckaw szkolew miesi¹cu

200- r.

Podpisi pieczêædyrektora szko³y

Za³aczniki:
l. bilety
lub rachunek
komunikacji
na bilet
publicznej
miesiêczny
na trasie

szt.

,

...

.
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Za³¹cznik nr 4 do Zarz¹dzeniaNr 2288/08
BurmistrzaGminy Czarnez dnia 13 sierpnia 2008 r.

UM O W A
Zawarta w dniu

w

Nr

/200..

pomiêdzy:

, reprezentowan¹przez:
,

Dyrektora
a
Pani¹!Panem
numer:

,

, legitymuj¹cym siê dowodem osobistym
rodzicem/opiekunem/opiekunem prawnym

dziecka niepe³nosprawnego
zamieszka³ym
w
samochodu
osobowego

,
,

marki
, o pojemnoœci skokowej silnika

o

w³aœcicielem
numerze
rejestracyjnym
cm3, o numerze dowodu

rejestracyjnego
§1
1. Pani/Pan
bêdzie
wykorzystywaæ w³asny samochód do przewo¿enia
dziecka
niepe³nosprawnego, zamieszka³ego w
na
trasie dom-szko³a-dom, realizuj¹c obowi¹zki Gminy Czarne wynikaj¹ce z art. 17 ust. 3a
ustawy z dnia 7 wrzeœnia1991 roku o systemie oœwiaty(t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572
z póŸnozm.), bior¹c za nie odpowiedzialnoœæ,
za wynagrodzeniem ustalonym w formie zwrotu
kosztów przejazdu za 1 kilometr przebiegu pojazdu, zgodnie z zarz¹dzeniem nr 228a08
Burmistrza Gminy Czarne z dnia 13 sierpnia 2008r.
1. Pani/Pan
oœwiadcza,
¿e posiada ubezpieczenie na czas transportu dziecka niepe³nosprawnego.
2. Pani/Pan
oœwiadcza,
¿e samochód okreœlony w niniejszej umowie jest przystosowany do transportu dziecka
niepe³nosprawnego zgodnie z przepisami.
§2
1. U stala siê miesiêczne wynagrodzenie za wykonanie zadania w formie zwrotu kosztów
przejazdu za 1 kilometr przebiegu pojazdu, w zale¿noœciod liczby dni zrealizowanego
przewozu poœwiadczonychprzez dyrektora szko³y.
1. Wynagrodzenie wyp³aca siê miesiêcznie z do³u w terminie do l5-go dnia nastêpnegomiesi¹ca,
na podstawie pisemnego oœwiadczeniarodzica/opiekuna/opiekuna prawnego.
2. Oœwiadczenie,którego wzór stanowi za³¹cznik do umowy, powinno byæz³o¿one przez rodzica/
opiekuna/opiekuna prawnego nie póŸniej ni¿ do 5 dnia nastêpnegomiesi¹ca.
3. Wynagrodzenie nie przys³uguje za okres nieobecnoœcidziecka w szkole.
§3
Wynagrodzenie p³atne bêdzie na rachunek bankowy wskazany we wniosku* / Wynagrodzenie
b dz.
b., .*
odb'lerane ê le oso lSClew
§4

Umowê zawiera siê od dnia
do dnia
ka¿dej ze stron przys³uguje prawo do jej rozwi¹zania

wypowiedzeniem.

~~~;~~~~~._-

~

z tym, ¿e
za uprzednim dwutygodniowym

.
.§5
W przypadku zmiany warunków umowy rodzic/opiekun/opiekun prawny zobowi¹zany jest do
natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie Dyrektora szko³y -pod rygorem natychmiastowego
rozwi¹zania umowy.
§6
Wszelkie zmiany do ustaleñ wynikaj¹cych z niniejszej umowy wymagaj¹ dla swej wa¿noœci
zachowania formy pisemnej.

§7
Spory miêdzy stronami na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygaæ bêd¹ s¹dy powszechne
wed³ug w³aœciwoœcimiejscowej Burmistrza Gminy Czarne.

§8
W sprawach nieuregulowanych niniejsz¹ umow¹ maj¹ zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§9

Umowê sporz¹dzono w trzech jednobrzmi¹cych egzemplarzach, z których jeden otrzymuje
rodzic/opiekun/opiekun prawny,jeden Dyrektor Szko³y a jeden Burmistrz Gminy Czarne.

* niepotrzebne skreœliæ

podpis
Rodzic/opiekun/opiekun prawny

---

l

podpis
Dyrektor Szko³y

i
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Za³¹cznik do umowy nr
z dnia
200... r.
Czarne,

Nazwisko i imiê rodzica/opiekuna/opiekunaprawnego

/200..

200.. r.

Oœwiadczenie
Oœwiadczam,¿e jestem rodzicem/ opiekunem/opiekunem prawnym dziecka niepe³nosprawnego
i korzystam z w³asnego samochodu marki
o pojemnoœcisilnika _cm3

i numerze rejestracyjnym

do przewozu dziecka do szko³y/placówki, zapewniaj¹c jemu tym samym
opiekê w czasie przewozu.
Zgodnie z § 2 ust. 3 umowy nr ~200miesi¹cu

z dnia

200_r.

oœwiadczam,¿e dziecko w

200 -r. uczêszcza³ona zajêcia lekcyjne przez

dni.

(Podpis rodzica/opiekuna/opiekuna
prawnego)

Potwierdzam liczbê

dni obecnoœcidziecka w szkole w miesi¹cu

200_r.

Podpis i pieczêædyrektora szko³y

Liczba
z zarz¹dzeniem

kilometrów
na
Burmistrza Gminy

trasie
dom-szko³a-dom x
stawka zgodnie
Czarne Nr ~08
= nale¿noœæ za dzieñ

z³
Liczba

dni

x
nale¿noœæza dzieñ
z³ (s³ownie:

= kwota

do

wyp³aty
)

Czarne, dn.
Podpis

Kwitujê odbiór

z³

(s³ownie

L~-

Czarne, dn.II
Podpis

)

'.

