ZARZĄDZENIE NR 188/2011
BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ
z dnia 27 października 2011 r.
w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych uczniów
niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację
obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców,
opiekunów lub opiekunów prawnych.
Na podstawie art. 17 ust. 3a, art. 71 b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity
z 2004 r. Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) zarządza się, co
następuje:
§ 1.
Zadanie polegajace na zapewnieniu transportu i opieki nad dziećmi i uczniami niepełnosprawnymi objętymi
obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki (w tym uczęszczających na zajęcia rewalidacyjnowychowawcze i rehabilitacyjne) na trasie dom-szkoła- dom, mogą wykonywać ich rodzice, opiekunowie lub
opiekunowie prawni.
§ 2.
Powierzenie wykonania zadania, o którym mowa w § 1, następuje na okres danego roku szkolnego na
wniosek rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej
pomiędzy wnioskodawcą a Burmistrzem Miasta Lubań. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do
zarządzenia.
§ 3.
1. Zwrot kosztów przejazdu, o którym mowa w § 1, na obszarze miasta płatny jest za każdy poświadczony
przez dyrektora szkoły dzień obecności ucznia na zajęciach w formie zwrotu kosztów dowozu
niepełnosprawnego ucznia prywatnym samochodem rodzica (opiekuna) do najbliższego przedszkola,
oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, szkoły podstawowej, gimnazjum lub ośrodka i z
powrotem w wysokości opłaty za jednorazowy przewóz jednej osoby ustalony uchwałą Rady Miasta
Lubań w sprawie opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego.
2. Zwrot kosztów na zasadach określonych w ust. 1 dotyczy tylko tych uczniów, którzy nie mogą korzystać
ze środków lokalnego transportu zbiorowego.
3. Wzór umowy w sprawie zwrotu kosztów, o których mowa w ust. 1, stanowi załącznik Nr 2 do umowy.
§ 4.
1. Zwrot kosztów przejazdu, o którym mowa w § 1, poza obszar miasta samochodem lub komunikacją
publiczną płatny jest za każdy poświadczony przez dyrektora szkoły dzień obecności ucznia na zajęciach
w formie zwrotu kosztów dowozu niepełnosprawnego ucznia wraz z opiekunem do najbliższego
przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, szkoły podstawowej, gimnazjum lub
ośrodka i z powrotem w wysokości równej cenie biletów środkami komunikacji publicznej po
uwzględnieniu ulgi wynikającej z ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach ulgowych przejzdów
środkami transportu zbiorowego (tekst jednolity z 2002 r. Dz. U. Nr 175, poz. 1440 z późn. zm.).
2. Wzór umowy w sprawie zwrotu kosztów, o których mowa w ust. 1, stanowi załącznik Nr 3 do zarządzenia.
§ 5.
Zwrot poniesionych kosztów rodzicom, opiekunom lub opiekunom prawnym następuje z dołu do dnia 15
następnego - po zrealizowaniu zadania dowozu i opieki nad dzieckiem, potwierdzonego w sposób okreslony
w § 3 ust. 1 i § 4 ust. 1 zarządzenia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik Nr 4 do zarządzenia.
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§ 6.
Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Infrastruktury Społecznej Urzędu Miasta
Lubań.
§ 7.
Traci moc zarządzenie Nr 144 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 22 sierpnia 2011 r. w sprawie zwrotu kosztów
przejazdu rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych uczniów niepełnosprawnych z miejsca
zamieszkania do szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki
w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców opiekunów lub opiekunów prawnych.
§ 8.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 września 2011r.

Burmistrz Miasta Lubań
Arkadiusz Słowiński
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