
ZARZĄDZENIE NR ORG.0050.318.2020 
WÓJTA GMINY GORZYCE 

z dnia 1 lipca 2020 r. 

w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu dzieci i uczniów, których droga do przedszkola i szkoły, 
w obwodzie której dziecko mieszka przekracza odległości wymienione w ustawie Prawo oświatowe 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., 
poz. 713) oraz art. 32 ust. 5 oraz art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. 
z 2020 r., poz. 910) zarządzam, co następuje: 

§ 1. Ustala się zasady zwrotu kosztów przejazdu dzieci i uczniów, których dowożenie zapewniają rodzice 
lub opiekunowie prawni, w przypadku, gdy droga do przedszkola i szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka 
przekracza: 

1) 3 km - w odniesieniu do dzieci pięcioletnich i sześcioletnich korzystających z wychowania przedszkolnego 
w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego oraz uczniów 
klas I-IV szkół podstawowych, 

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

§ 2. Gmina Gorzyce zwraca koszty przejazdu, o którym mowa w § 1, w następujący sposób: 

1) poprzez zakup biletu okresowego miesięcznego na daną trasę, przy przejazdach środkami komunikacji 
publicznej,  lub 

2) poprzez refundację w wysokości kwoty odpowiadającej aktualnej cenie biletu okresowego (45-dniowego 
lub miesięcznego w środkach komunikacji publicznej), przy przejazdach środkami komunikacji publicznej 
w przypadku, gdy rodzic lub opiekun prawny indywidualnie kupuje bilety okresowe,    lub 

3) poprzez refundację w wysokości kwoty odpowiadającej aktualnej cenie biletu okresowego (45-dniowego 
lub miesięcznego w środkach komunikacji publicznej) w przeliczeniu na jeden dzień nauki szkolnej 
w danym okresie, przy dowozie innym środkiem transportu. 

§ 3. 1.    Gmina Gorzyce dokonuje zakupu biletów miesięcznych na przejazdy autobusami w ramach 
przewozów regionalnych w krajowym transporcie drogowym. 

2. Bilety miesięczne są zakupywane dla uprawnionych uczniów, zamieszkałych na terenie Gminy Gorzyce, 
których rodzice lub opiekunowie prawni w terminie do 14 sierpnia danego roku złożyli stosowne wnioski do 
Dyrektora szkoły, do której uczeń uczęszcza. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, może być złożony po 14 sierpnia. W przypadku złożenia wniosku 
w trakcie roku szkolnego, zakup biletu miesięcznego nastąpi od kolejnego miesiąca kalendarzowego. 

4. Podstawą zakupu biletów miesięcznych przez Gminę jest lista uczniów uprawnionych do dowozu 
przekazywana do Referatu Oświaty Urzędu Gminy w Gorzycach przez Dyrektora szkoły, do której uczniowie 
uczęszczają w terminie do 15 dnia miesiąca poprzedzającego realizację zadania. 

§ 4. 1.   Rodzic lub opiekun prawny ma prawo do ubiegania się o zwrot kosztów dowozu dziecka lub ucznia 
zamieszkałego na terenie Gminy Gorzyce a także kosztów przejazdu opiekuna, jeżeli dziecko nie ukończyło 
7 roku życia, w przypadku, gdy odległość z domu do przedszkola / szkoły przekracza odległości wymienione 
w § 1 a bilety okresowe (45-dniowe lub miesięczne w środkach komunikacji publicznej) indywidualnie kupuje 
rodzic lub opiekun prawny i jednocześnie nie korzysta z zakupu biletu miesięcznego przez Gminę Gorzyce. 

2. Podstawą otrzymania zwrotu kosztów dowozu jest złożenie przez rodzica lub opiekuna prawnego 
wniosku w terminie do 1 września danego roku. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 do niniejszego 
zarządzenia. 

3. Wniosek może być złożony po upływie terminu określonego w ust. 2. W przypadku złożenia wniosku 
w trakcie roku szkolnego, zwrot kosztów nastąpi od dnia złożenia wniosku. 
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4. Zwrot kosztów dowozu obliczany będzie na podstawie przedstawionych przez rodzica lub opiekuna 
prawnego biletów okresowych (45-dniowych lub miesięcznych w środkach komunikacji publicznej) na danej 
trasie do wysokości poniesionych wydatków. 

5. Rodzic lub opiekun prawny zobowiązany jest do dostarczenia do Urzędu Gminy w Gorzycach biletów, 
o których mowa w ust. 4 w terminie do 7 dni po zakończeniu okresu rozliczeniowego. 

6. Kwota zwrotu kosztów dowozu wypłacana będzie przelewem na podany przez rodzica lub opiekuna 
prawnego rachunek bankowy lub gotówką w terminie do 14 dni od dostarczenia wymaganych dokumentów po 
zakończeniu okresu rozliczeniowego. 

§ 5. 1.   Rodzic lub opiekun prawny ma prawo do ubiegania się o zwrot kosztów dowozu dziecka lub ucznia 
zamieszkałego na terenie Gminy Gorzyce a także kosztów przejazdu opiekuna, jeżeli dziecko nie ukończyło 
7 roku życia, w przypadku, gdy odległość z domu do przedszkola / szkoły przekracza odległości wymienione 
w § 1 a dowożenie innym środkiem transportu niż autobus komunikacji publicznej zapewniają osobiście 
rodzice lub opiekunowie prawni, i jednocześnie nie korzysta z zakupu biletu miesięcznego przez Gminę 
Gorzyce. 

2. W przypadku dowozu dziecka lub ucznia innym środkiem transportu niż autobus komunikacji 
publicznej, zwrot kosztów dowozu obliczany będzie na podstawie aktualnie obowiązujących cen biletów 
okresowych (45-dniowych lub miesięcznych w środkach komunikacji publicznej) na danej trasie 
w przeliczeniu na jeden dzień nauki szkolnej w danym okresie rozliczeniowym. 

3. Podstawą otrzymania zwrotu kosztów dowozu jest złożenie przez rodzica lub opiekuna prawnego 
wniosku w terminie do 1 września danego roku. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 do niniejszego 
zarządzenia. 

4. Wniosek może być złożony po upływie terminu określonego w ust. 3. W przypadku złożenia wniosku 
w trakcie roku szkolnego, zwrot kosztów nastąpi od dnia złożenia wniosku. 

5. Zwrot kosztów dowozu dokonywany jest na podstawie zaświadczenia o obecności dziecka lub ucznia 
poświadczonego przez dyrektora lub upoważnionego pracownika przedszkola / szkoły. Wzór zaświadczenia 
stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia. 

6. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu lub szkole do zaświadczenia, o którym mowa 
w ust. 5, należy dołączyć oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego o okresach nieponoszenia kosztów ze 
względu na nieobecność dziecka w placówce. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do niniejszego 
zarządzenia. 

7. Rodzic lub opiekun prawny zobowiązany jest do dostarczenia do Urzędu Gminy w Gorzycach 
dokumentów, o których mowa w ust. 5 i ust. 6, w terminie do 7 dni po zakończeniu okresu rozliczeniowego. 

8. Zwrot kosztów dowozu nie przysługuje za dni nieobecności dziecka w przedszkolu / szkole oraz za dni, 
w których w placówce nie odbywają się zajęcia, w szczególności za okresy ferii szkolnych, zgodnie 
z kalendarzem roku szkolnego, przerw świątecznych oraz innych okresów nieświadczenia zajęć na podstawie 
przepisów szczególnych. 

9. Kwota zwrotu kosztów dowozu innym środkiem transportu wypłacana będzie przelewem na podany 
przez rodzica lub opiekuna prawnego rachunek bankowy lub gotówką w terminie do 14 dni od dostarczenia 
wymaganych dokumentów po zakończeniu okresu rozliczeniowego. 
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§ 6.  Zarządzenie wchodzi w życie od 1 września 2020 r. 

 

  
 

Wójt Gminy Gorzyce 
 
 

Daniel Jakubczyk 
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr ORG.0050.318.2020 

Wójta Gminy Gorzyce 

z dnia 1 lipca 2020 r. 

_____________, 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  

za pośrednictwem Dyrektora  

________________________ 

w ______________________ 

Wnioskuję o zakup biletu miesięcznego dla mojego dziecka ______________________________ 
_____________urodzonego _____________ zamieszkałego _______________________________  
do _____________________________________________________________________________ 
w _______________________________ w okresie od ________________ do ________________. 

Wnioskuję o zakup biletu miesięcznego dla opiekuna ___________________________________ 
____________________ sprawującego opiekę podczas dowozu nad wyżej wymienionym dzieckiem. 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku dla celów 
związanych z zakupem biletu miesięcznego. 

_____________________ 

podpis osoby wnioskującej
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Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr ORG.0050.318.2020 

Wójta Gminy Gorzyce 

z dnia 1 lipca 2020 r. 

_____________, 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 dowozu mojego dziecka ________________ 
___________________urodzonego _____________ zamieszkałego _________________________ wraz 
z opiekunem, jeżeli dziecko nie ukończyło 7 roku życia: 

᠆ środkami komunikacji publicznej na podstawie indywidualnie zakupionego biletu okresowego 

lub 

᠆ innym środkiem transportu niż komunikacja publiczna (niepotrzebne skreślić)   
do _____________________________________________________________________________ 
w _______________________________ w okresie od ________________ do ________________. 

Należność z tytułu refundacji kosztów dowozu proszę przekazywać na rachunek bankowy nr 

                                

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

_____________________ 

podpis osoby wnioskującej
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Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr ORG.0050.318.2020 

Wójta Gminy Gorzyce 

z dnia 1 lipca 2020 r. 

_______________________________ 

(pieczęć szkoły/przedszkola) 

ZAŚWIADCZENIE 

Zaświadcza się, że _____________________________________________ ur. ______________ 

zamieszkały/a __________________________________________________________________ 

w okresie od _________________ do __________________ był/a obecny/a przez ________ dni. 

Dni nieobecności dziecka w przedszkolu / szkole: _____________________________________ 

_________________________     __________________________ 

miejscowość, data      pieczątka i podpis Dyrektora lub 

          upoważnionej osoby
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Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr ORG.0050.318.2020 

Wójta Gminy Gorzyce 

z dnia 1 lipca 2020 r. 

_______________, data ___________ 

______________________ 

imię i nazwisko 

______________________ 

adres zamieszkania 

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że mój syn / moja córka  ____________________________ ur. ________________ 
nie uczęszczał / nie uczęszczała do ____________________________________________________  
w okresie od ________________ do ____________________, w związku z czym w tym okresie 
nie poniosłam / poniosłem kosztów związanych z dowozem. 

_____________________ 

czytelny podpis
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