
 

ZARZĄDZENIE Nr 113/VIII/2020 

BURMISTRZA MIASTA MILANÓWKA 

z dnia 24  lipca 2020 roku  

  

w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu do szkół i placówek uczniów niepełnosprawnych 

realizujących obowiązek szkolny lub obowiązek nauki będących mieszkańcami Miasta Milanówka  

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.  Dz. U. 2020 r. poz. 

713) w związku z  art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. 

z 2020 r. poz. 910 ) oraz uchwałą Nr 313/XXXXVI/17 Rady Miasta Milanówka z dnia 22 czerwca 2017 r. w 

sprawie wyrażenia zgody na zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu uczniów 

niepełnosprawnych, zarządzam co następuje: 

§ 1. 

1. Ustala się zasady zwrotu kosztów przejazdu do szkół i placówek uczniów niepełnosprawnych realizujących 

obowiązek szkolny lub nauki, będących mieszkańcami Miasta Milanówka. 

2. Określone w zarządzeniu zasady stosuje się w przypadku, gdy przejazd uczniów niepełnosprawnych i opiekę 

zapewniają rodzice lub opiekunowie prawni, zwani dalej „rodzicami”. 

 

§ 2. 

Zwrot kosztów przejazdu uczniów, o których mowa w § 1 przysługuje rodzicom w następujących przypadkach 

dowozu: 

1) środkami komunikacji publicznej, 

2) prywatnym środkiem transportu (samochodem osobowym). 

§ 3. 

1. Podstawą obliczenia kwoty zwrotu kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego stanowi : 

1) w przypadku przejazdu ucznia i opiekuna środkami komunikacji publicznej – równowartość ceny 

przedstawionych biletów miesięcznych lub biletów jednorazowych z uwzględnieniem ulg 

przysługujących na podstawie odrębnych przepisów, 

2) w przypadku dowożenia ucznia prywatnym środkiem transportu zwrot kosztów jednorazowego 

przewozu następuje w wysokości określonej według wzoru: 

  𝑘𝑜𝑠𝑧𝑡 = (𝑎−𝑏)∗𝑐∗𝑑/100 

  gdzie: 

a – liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania do przedszkola, 

oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, ośrodka 

rewalidacyjno-wychowawczego, szkoły podstawowej albo szkoły ponadpodstawowej, a także 

przewozu rodzica z tego miejsca do miejsca zamieszkania lub miejsca pracy, i z powrotem, 

b – liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania rodzica do miejsca 

pracy i z powrotem, jeżeli nie wykonywałby przewozu, o którym mowa w lit. a,  

c – średnia cena jednostki paliwa w danej gminie właściwego dla danego pojazdu, 

d – średnie zużycie paliwa w jednostkach na 100 kilometrów dla danego pojazdu według danych 

producenta pojazdu. 

 

2. Odległość pomiędzy miejscem zamieszkania, a szkołą lub placówką jest rozumiana jako długość 

najkrótszej trasy łączącej te dwa miejsca.  



3. Zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego przysługuje wyłącznie za liczbę dni obecności  

w szkole lub placówce, za dni nieobecności ucznia niepełnosprawnego zwrot kosztów nie przysługuje. 

4. W przypadku korzystania ucznia z internatu wysokość miesięcznej kwoty zwrotu kosztów przejazdu jest 

obliczana jako iloczyn kwoty, o której mowa w ust.1 pkt 2 i liczby dni przewozu i odbioru do internatu. 

 

§ 4. 

1. Przyznanie zwrotu kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego dokonywane jest na wniosek rodzica ucznia.  

2. Wzór wniosku o zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego wraz z wymaganymi dokumentami, 

określa Załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.  

3. Szczegółowe zasady zwrotu kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego określa umowa, zawarta 

pomiędzy rodzicem ucznia niepełnosprawnego, a Gminą Milanówek w danym roku szkolnym.  

 

§ 5. 

1. Zwrotu kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego dokonuje się na podstawie oświadczenia, które 

rodzic składa w Urzędzie Miasta Milanówka (Załącznik nr 2) z załączonym zaświadczeniem ze szkoły  

o liczbie dni obecności ucznia w szkole w danym miesiącu. 

2. Zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego przysługuje na okres objęty umową. 

 

§ 6. 

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Oświaty. 

 

§ 7. 

Traci moc Zarządzenie Nr 139//VII/2018 Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie 

zasad zwrotu kosztów przejazdu do szkół i placówek uczniów niepełnosprawnych realizujących obowiązek 

szkolny lub obowiązek nauki będących mieszkańcami Miasta Milanówka  

 

§ 8 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

     

 

      Burmistrz Miasta Milanówka 

  /-/ 
               Piotr Remiszewski 

 

 

 

 

 

 

Przygotowała: Agnieszka Madany 


