ZARZĄDZENIE NR 142 /2011/P
PREZYDENTA MIASTA PABIANIC
z dnia 18 sierpnia 2011 r.
w sprawie zasad zwrotu kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców,
opiekunów lub opiekunów prawnych 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 i art. 71b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(tj. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17,
poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249,
poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr
42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz.791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181,
poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618,
z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219,
poz.1705, z 2010 r. Nr 44, poz.250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991 oraz
z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654 i Nr 139, poz. 814) zarządza się, co następuje:
§ 1.Ustala się zasady zwrotu kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców,
opiekunów, opiekunów prawnych do szkół i ośrodków umożliwiających realizację
obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.
§ 2. Zwrot kosztów dowozu:
1) do najbliższej szkoły podstawowej lub gimnazjum przysługuje uczniom
niepełnosprawnym, wymagającym stosowania specjalnej organizacji nauki i metod
pracy,
2) do najbliższej szkoły ponadgimnazjalnej przysługuje uczniom z niepełnosprawnością
ruchową, upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, nie
dłużej niż do ukończenia 21. roku życia,
3) do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub
ośrodka umożliwiającego spełnianie obowiązku szkolnego niepełnosprawnym
dzieciom sześcioletnim oraz pięcioletnim (od 01.09.2011 r.),
4) do ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży realizację obowiązku szkolnego
i obowiązku nauki, przysługuje dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym
w stopniu głębokim oraz dzieciom młodzieży ze sprzężonymi niepełnosprawnościami,
nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia.
§ 3. Ustala się następujące formy zwrotu kosztów dowozu ucznia do szkoły/placówki
oświatowej:
1) środkami komunikacji publicznej zbiorowej (np. tramwaj autobus, bus) – na
podstawie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki tj. bilety, migawki;
2) w przypadku istnienia przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania ze środków
komunikacji publicznej rodzice, opiekunowie, opiekunowie prawni mogą dowozić
ucznia do szkoły/placówki oświatowej - własnym środkiem transportu. Podstawą
obliczenia kwoty zwrotu kosztów dowozu ucznia stanowić będzie stawka za kilometr
przebiegu, określona rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r.
w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania
dla celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów
niebędących własnością pracodawcy (Dz.U. Nr 27, poz. 271 z późn. zmianami);
3) w przypadku istnienia przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania ze środków
komunikacji publicznej a rodzice, opiekunowie, opiekunowie prawni nie posiadają

własnego środka transportu istnieje możliwość dowozu ucznia do szkoły/placówki
oświatowej przewozem prywatnym świadczonym przez „TAXI”. Wybór przewoźnika
dokonywany będzie przez Wydział Edukacji Kultury i Zdrowia, zgodnie z zasadą
konkurencyjności w trybie „zapytania ofertowego”.
§4. Podstawą zawarcia umowy o zwrot kosztów dowozu ucznia jest złożenie w Wydziale
Edukacji, Kultury i Zdrowia wniosku, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 niniejszego
zarządzenia.
§ 5. Warunkiem otrzymania zwrotu kosztów dowozu uczniów określonych w §3 oraz ich
rodziców, opiekunów, opiekunów prawnych jest przedstawienie:
1) aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności ucznia,
2) aktualnego orzeczenia z poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie
kształcenia specjalnego ucznia lub potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych
wydanego na podstawie art. 71b, ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty (tj. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),
3) skierowania ucznia do kształcenia specjalnego w danej szkole/placówce wydanego
przez Starostwo Powiatowe,
4) potwierdzenia przyjęcia dziecka do szkoły/ośrodka specjalnego, wydanego przez
dyrektora szkoły/ośrodka.
§ 6. Zwrot kosztów następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Prezydentem Miasta
Pabianic a rodzicem, opiekunem lub opiekunem prawnym, według wzoru stanowiącego
Załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 7. Odległość pomiędzy miejscem zamieszkania a szkołą/placówką oświatową jest
rozumiana jako długość najkrótszej trasy łączącej te dwa miejsca.
§ 8. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji, Kultury
i Zdrowia.
§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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