
ZARZĄDZENIE NR ORG.0050.768.2022 
WÓJTA GMINY GORZYCE 

z dnia 6 września 2022 r. 

w sprawie zasad refundacji kosztów przejazdu uczniów, których droga do szkoły, w obwodzie której 
dziecko mieszka przekracza odległości wymienione w ustawie Prawo oświatowe w przypadku awarii 

autobusu szkolnego 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., 
poz. 559 ze zmianami) oraz art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. 
z 2021 r., poz. 1082 ze zmianami) zarządzam, co następuje: 

§ 1. W przypadku awarii autobusu szkolnego ustala się zasady refundacji kosztów przejazdu uczniów, 
których droga do szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka przekracza: 

1) 3 km - w odniesieniu do uczniów klas I-IV szkół podstawowych, 

2) 4 km - w odniesieniu do uczniów klas V-VIII szkół podstawowych. 

§ 2. 1. Gmina Gorzyce zwraca koszty przejazdu, o którym mowa w § 1, na podstawie wniosku rodzica / 
opiekuna prawnego złożonego do Wójta Gminy Gorzyce, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 
zarządzenia. 

2. Rodzic / opiekun prawny do wniosku załącza bilety jednorazowe, o których refundację się stara oraz 
poświadczenie Dyrektora szkoły lub upoważnionej osoby o obecności dziecka w szkole w dniach, za które ma 
być wypłacona refundacja. 

3. Kwota refundacji będzie wypłacona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku wraz z wymaganymi 
załącznikami. 

§ 3. .  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Wójt Gminy Gorzyce 
 
 

Daniel Jakubczyk 

 

Id: 63FA4826-44F4-459C-8F78-343B0FF98998. Przyjęty Strona 1



Załącznik do zarządzenia Nr ORG.0050.768.2022 

Wójta Gminy Gorzyce 

z dnia 6 września 2022 r. 

Gorzyce, dnia _________ 

_____________________________ 

Imię i nazwisko wnioskodawcy 

_____________________________ 

Adres zamieszkania 

_____________________________ 

_____________________________ 

Nr telefonu 

(podanie nr telefonu jest dobrowolne; 

jego podanie oznacza wyrażenie zgody 

na przetwarzanie tego numeru) 

Wójt Gminy Gorzyce 

Proszę o refundację kosztów dojazdu mojego dziecka ________________ 
________________________urodzonego _____________ zamieszkałego 
___________________________________________________________ 

do Szkoły Podstawowej im. Karola Miarki w Olzie środkami komunikacji publicznej na podstawie 
indywidualnie zakupionych biletów jednorazowych w dniach: 
___________________________________________________ 
___________________________________________________________ 

Jednocześnie oświadczam, że moje dziecko uczęszcza do klasy ________ a odległość z domu do szkoły 
przekracza odległości wymienione w art. 39 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe (3 km w przypadku uczniów 
klas I-IV, 4 km w przypadku uczniów klas V-VIII) i wynosi _____ km. 

Należność z tytułu refundacji kosztów dojazdu proszę przekazać: 

- na rachunek bankowy nr 

                                

- inny sposób wypłaty: _______________________________________ 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku dla 
celów związanych z refundacją kosztów dojazdu. 

_____________________ 

podpis osoby wnioskującej 
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