
ZARZĄDZENIE NR ORG.0050.87.2019
WÓJTA GMINY GORZYCE

z dnia 4 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr ORG.0050.776.2018 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 27 września 2018 r. 
w sprawie ustalenia kwoty zwrotu kosztów przejazdu dzieci i uczniów niepełnosprawnych do najbliższej 

szkoły, przedszkola lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku rocznego przygotowania 
przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki oraz dzieci i uczniów, których droga do 

przedszkola i szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka przekracza 3 km, jeżeli dowożenie i opiekę 
zapewniają rodzice

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., 
poz. 506) oraz art. 32 ust. 5 i ust. 6, art. 39 ust. 3 pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo 
oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr ORG.0050.776.2018 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 27 września 2018 r. w sprawie 
ustalenia kwoty zwrotu kosztów przejazdu dzieci i uczniów niepełnosprawnych do najbliższej szkoły, 
przedszkola lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, 
obowiązku szkolnego i obowiązku nauki oraz dzieci i uczniów, których droga do przedszkola i szkoły, 
w obwodzie której dziecko mieszka przekracza 3 km, jeżeli dowożenie i opiekę zapewniają rodzice uchyla się 
treść § 1 i wprowadza nową w brzmieniu: "§1.1. Rodzicom, w rozumieniu ustawy Prawo oświatowe, którzy od 
1 września 2018 r. zapewniają dowóz i opiekę:

1) dzieciom, o których mowa w art. 31 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe oraz dzieciom pięcioletnim, których 
droga z domu do przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, publicznej innej 
formy wychowania przedszkolnego, niepublicznego przedszkola, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy 
o finansowaniu zadań oświatowych, oddziału przedszkolnego w niepublicznej szkole podstawowej, 
o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, albo niepublicznej innej formy 
wychowania przedszkolnego, o której mowa w art. 21 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, 
w których gmina zapewniła tym dzieciom warunki spełniania rocznego przygotowania przedszkolnego oraz 
realizacji prawa do korzystania z wychowania przedszkolnego, przekracza 3 km;

2) dzieciom, których droga z domu do szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka przekracza odległości 
wymienione w art. 39 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe

- przysługuje zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej.

2. Rodzicom, w rozumieniu ustawy Prawo oświatowe, którzy od 1 września 2018 r. zapewniają dowóz 
i opiekę:

1) niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim oraz dzieciom objętym wychowaniem 
przedszkolnym na podstawie art. 31 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe do najbliższego przedszkola, oddziału 
przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka 
rewalidacyjno-wychowawczego;

2) uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie odbywa się na podstawie art. 127 ustawy Prawo 
oświatowe do najbliższej szkoły podstawowej a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, 
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym - także do najbliższej szkoły 
ponadpodstawowej;

3) dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 36 ust. 17 ustawy Prawo oświatowe, a także dzieciom 
i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest 
niepełnosprawność intelektualna do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego

- przysługuje zwrot kosztów przejazdu w wysokości:

a) 0,30 zł za każdy przejechany kilometr samochodem o pojemności skokowej silnika do 900 cm3;

b) 0,50 zł za każdy przejechany kilometr samochodem o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3."
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§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 

 

Wójt Gminy Gorzyce

Daniel Jakubczyk
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