ZARZĄDZENIE NR 318/14
WóJTA GMINY SĘDZIEJOWICE
z dnia 19 września 2014 r.

w sprawie zorganżowania dzieciom pięcioletnim tran§pońu i opieki w czasie przewozu

do przedszkola lub oddzialu przedszkolnego w szkole podstawowej oraz zasad zwrotu
kosztów ich przejazdów wraz

z

rodzicami, opiekunami lub opiekunami prawnymi,

w prrypadku braku obowiązku Gminy Sędziejowice zapewnienia dowozu i opieki

Na podstawie art. 4a ustawy z dnia 7 września 1991 t. o systemie oświaty(Dz. U. z 2004 r. Nr

ż56,poz.2572,Nr273,poz.2703,Nr281,poz.2781,z2005
788,Nr

Nr

122,

r.Nr l7, poz. 141,Nr94,poz,
poz, 1020,Nr l3l,poz. 1091,Nr 167,poz. 1400,Nrż49,poz.2|04,z2006t,

Nr 208, poz. l532, Nr 2ż7, poz. 1658, z2001 r. Nr 42, poz, 273, Nr 80,
poz.542, Nr 1l5, poz.791, Nr 120, poz.818, Nr l80, poz. 1280,Nr 181, poz. 1292,z2008 r.
144, poz. 1043,

Nr70,poz.416,Nrl45,poz.9l7,Nr2l6,poz. 1370,Nr235,poz.|618,z2009 r.Nr6,poz.
33, Nr 31, poz.206, Nr 56, poz. 458, Nr l57, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705,zż010 r. Nr 44,
poz.250, Nr 54, poz. 320, Nr l27, poz.857, Nr 148, poz. 991,z2011 r. Nr 106, poz.622,Nr
112,poz.654, Nr 139, poz. 8l4, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206,z2012r.poz.941,979,

z 2013 r. poz. 87, 827, 1191, 1265, 1317,

1650,

z ż014 r. poz. 7,290, 538,

59&, 642)

zarządzam co następuj e:
§ 1. 1. W przypadkach wynikających ze szczegóInie uzasadnionych okoliczności w

postaci:

a)

stanu lub charakteru drogi,

b)

stanu zdrowia dziecka, stwierdzonego zaświadczeniem lekarskim,

c)

potwierdzonego zaświadczeniem lekarskim stanu zdrowia rodzica, opiekuna lub opiekuna

prawnego9 z którego strony istnieje wyłączna możliwośózapewnienia opieki nad dzieckiem,

może zostać zawarta umowa między Wójtem Gminy Sędziejowice a rodzicami, opiekunami
lub opiekunami prawnymi, na podstawie której zapewnią oni dowożenie dziecka 5 letniego i
opiekę nad nim osobiście lub poprzez osoby przez siebie wybrane, pomimo braku obowiązku

Gminy Sędziejowice zapewnienie dowozu i opieki.
2. W umowie, o której mowa w ust. 1 okeślona zostanie wysokośćmiesięcznej kwoty

zwrotu kosźów dowozu dziecka, która będzie stanowiła:
a) w przypadku przelazdu dziecka i opiekuna środkami komunikacji publicznej

-

wysokość

faktycznie poniesionych kosztów na podstawie przedstawionych biletów miesięcznych,

b) w przypadku dowoźenia ucznia prywatnym samochodem osobowym

-

w wysokości stanowiącej iloczyn sumy kilometrów okeślającychodległośćniezbędną do
pokonania drogi od miejsca zamieszkania dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego w

szkole podstawowej lub punktu zbiorczego i drogi powrotnej, przy zachowaniu możliwości
zapewnienia mu właściwejopieki, stawki w wysokości 0,50 złlkn, |iczby 2 oraz |tczby
określającej dni obecności dziecka w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole
podstaworł ej.

3. Liczba dni obecnościdziecka w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole

podstawowej musi być potwierdzona podpisem dyrektora placówki lub osoby przez nią
upoważnionej.

4. Za dni nieobecności dziecka w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole
podsta\łowej zwrot kosztów nie przysługuje.
§ 2. 1. Wniosek o z\\Tot kosztów przejazdu dziecka należv złożyćw Urzędzie Gminy

w Sędziejowicach do dnia 15 września ka:żdego roku.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach r,r,niosek może być złożony po upłl,rł,ie
terminu określonego w ust.
§ 3.

1.

l. Zwrot kosztów przejazdu dziecka i

opiekurra następnie na podstawie zestawienia

obejmującego dane wskazane rv § 1 ust, 2, składanego przez rodzica, opiekuna lub opiekuna
prawnego w Urzędzie Cminy Sędziejorvice nie później niż do 15 dnia miesiąca następującego
po miesiącu, w którym realizowano dowóz dziecka.

2. Wypłata środków finansowych z t}tułu zwrotu kosztórv przĄazdu dokonywana jest
w ciągu 14 dni od przedłożenia wykazu,

§ 4. Wykonanie

Referatu Organizacyjnego
Referatu Finansowo

-

w częścimerytorycznej
i Spraw Społecznych, a rv częścifinansowej

zarządzenia powierza się

Kierownikowi
Kierownikolvi

Budżetowego.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą

od l września 20I4

r.

