
ZARZĄDZENIE NR 41/2021 
WÓJTA GMINY DYNÓW 

z dnia 25.06.2021 r. 

w sprawie zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki oraz zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów 
niepełnosprawnym i ich opiekunów w czasie przewozu do przedszkola, szkoły lub ośrodka 

umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i nauki. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy (tj. U. 
z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 32 ust. 6, art. 39 ust. 4, art. 39a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 
oświatowe (tj. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.), zarządza się, co następuje: 

§ 1. Bezpłatny transport i opieka lub zwrot kosztów przysługuje: 

1)  do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania 
przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego - w przepadku dzieci pięcioletnich i sześcioletnich 
oraz dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym, realizujących obowiązek rocznego przygotowania 
przedszkolnego - objętych kształceniem specjalnym, 

2)  do najbliższej szkoły podstawowej - w przypadku uczniów realizujących kształcenie specjalne na tych 
etapach edukacyjnych, 

3)  do najbliższej szkoły ponadpodstawowej - uczniom z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z 
niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym - do końca roku szkolnego w roku 
kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21 rok życia, 

4)  do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego umożliwiającego dzieciom i młodzieży niepełnosprawnym w 
stopniu głębokim lub uczniom z niepełnosprawnością sprzężoną, z których jedną z niepełnosprawności jest 
niepełnosprawność intelektualna, realizację obowiązku szkolnego i nauki - do końca roku szkolnego w roku 
kalendarzowym, w którym kończą: 

- 24. rok życia - w przypadku uczniów z niepełnosprawnością sprzężoną, z których jedną z niepełnosprawności 
jest niepełnosprawność intelektualna, 

- 25. rok życia - w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. 

§ 2. 1. Objęcie ucznia niepełnosprawnego bezpłatnym przewozem zorganizowanym do przedszkola, szkoły lub 
ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i nauki, oraz zorganizowanym przewozem 
powrotnym do miejsca zamieszkania ucznia, następuje na podstawie wniosku złożonego do Wójta Gminy 
Dynów nie później niż do 5 lipca każdego roku poprzedzającego rok szkolny, w którym ma być zorganizowany 
przewóz. 

2. Wzór wniosku w sprawie objęcia ucznia niepełnosprawnego przewozem zorganizowanym stanowi załącznik 
Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

§ 3. 1. W przypadku, gdy brak możliwości korzystania z bezpłatnego zorganizowanego przewozu, o którym 
mowa w § 2 - transport i opiekę ucznia niepełnosprawnego z miejsca zamieszkania do najbliższego przedszkola, 
szkoły lub ośrodka umożlwiającego realizację obowiązku szkolnego i nauki organizują lub zapewniają własnym 
środkiem transportu rodzice/opiekunowie prawni, przysługuje im zwrot kosztów przewozu na zasadach 
określonych w umowie z Gminą Dynów: 

1) gdy rodzic/opiekun prawny nie dojeżdża do pracy - wzór umowy stanowi załącznik Nr 2 do zarządzenia; 
2) gdy rodzic/opiekun prawny dojeżdża do pracy - wzór umowy stanowi załącznik Nr 3 do zarządzenia. 

2. Wzór wniosku o zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego stanowi załącznik nr 4 do niniejszego 
zarządzenia. 



§ 3. 1. W przypadku gdy, dane zawarte we wnioskach, o których mowa w § 2 i 3 podane są nierzetelnie i w 
sposób uniemożliwiający zawarcie umowy lub wniosek jest niekompletny, zostaje zwrócony. Należy go złożyć 
ponownie wraz z kompletem dokumentów. 

2. Umowa, o której mowa w § 3 ust. pkt 1) i 2) zawierana jest na okres jednego roku szkolnego. 

3. Po upływie okresu, na który została zawarta umowa, wymagane jest ponowne złożenie wniosku. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 


