Zarządzenie Nr 74 /2021
Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój
z dnia 09 sierpnia 2021r.
w sprawie zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki oraz zasad zwrotu kosztów
przejazdu uczniów niepełnosprawnych i ich opiekunów w czasie przewozu
do przedszkola, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego
i obowiązku nauki
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z
2021 r., poz. 1372 ze. zm.), art. 32 ust. 6, art. 39 ust. 4 oraz art. 39a ustawy z dnia 14 grudnia
2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz.1082 ze. zm.) zarządza się, co następuje:
§1
Bezpłatny transport i opieka lub zwrot kosztów przysługuje na podstawie art. 39 ust 4 ustawy
Prawo oświatowe po złożeniu wniosku, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego
zarządzenia.
§2
1. Wniosek o którym mowa w § 1 należy złożyć w terminie do 10 lipca poprzedzającego
dany rok szkolny.
2. W przypadku, gdy dane zawarte we wniosku podane są nierzetelnie lub wniosek jest
niekompletny, usunięcie braków powinno nastąpić w wyznaczonym terminie, nie
krótszym niż 7 dni od dnia otrzymania pisma. Nieusunięcie tych braków spowoduje
pozostawienie podania bez rozpatrzenia.
3. Wnioski złożone po terminie będą rozpatrywane niezwłocznie, nie później niż
w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty wypływu do urzędu.
§3
1. W indywidualnych przypadkach ze względu na stan zdrowia ucznia oraz brak
możliwości korzystania z bezpłatnej komunikacji publicznej lub bezpłatnego
przewozu, o którym mowa w § 1 transport i opiekę ucznia mogą zorganizować lub
zapewnić rodzice lub opiekunowie prawni własnym środkiem transportu.
2. Zwrot kosztu przewozu dziecka własnym środkiem transportu przysługuje na
zasadach określonych w umowie zawartej z Gminą Miejską Duszniki-Zdrój, której
wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. O zmianach w zakresie danych objętych treścią umowy rodzic/opiekun prawny
winien poinformować niezwłocznie, w formie pisemnej, nie później niż do 7 dni od
zaistnienia zmiany.
4. Umowa zawierana jest na okres objęty orzeczeniem, przy czym nie dłuższy niż 3 lata.
5. Po upływie okresu, na który została zawarta umowa, wymagane jest ponowne złożenie
wniosku.
6. Zwrot kosztów przewozu następuje w rozliczeniu miesięcznym do 14 dni od dnia
złożenia rachunku, przy zastosowaniu wzoru zawartego w art. 39a ust. 2 ustawy
Prawo oświatowe, za każdy dzień obecności dziecka w przedszkolu, szkole lub
ośrodku (rachunek rodzica/opiekuna ucznia niepełnosprawnego stanowi załącznik
do umowy).
§4
Traci moc Zarządzenie nr 102/2012 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia26 listopada
2012 r.
§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 września 2021 r.

