
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 279/44/2017  Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 30 sierpnia 2017 roku  
 

Mała Wieś, dn………………………. 

 

…………………………………………. 
Imię i nazwisko wnioskodawcy 
………………………………………… 

adres zamieszkania 
………………………………………… 

numer telefon u  
WNIOSEK 

w sprawie zwrotu kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego 

do  przedszkola, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację rocznego 

przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki 

samochodem osobowym stanowiącym prywatną własność 

 

        Na podstawie art. 14 ust. 4 /art. 17 ust. 3a, art. 71b ustawy z dnia 7 

września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 1943 z późn. zm.),  

a także art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 446  późn. zm.), 

wnioskuję o zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego do  

przedszkola, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację rocznego 

przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki    

prywatnym samochodem osobowym. 

W załączeniu przedstawiam dane i załączniki niezbędne do rozpatrzenia 

wniosku i zawarcia umowy. 

 

DANE UCZNIA NIEPEŁNOSPRAWNEGO: 

 

1. Imię  i nazwisko ucznia   .....................................................................................  

2. Adres zamieszkania ucznia .................................................................................  

3. Data i miejsce  urodzenia ucznia   .......................................................................  

4. Nazwa i adres  przedszkola, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację 

rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego lub obowiązku 

nauki  

 ......................................................................................................................................  

5.Najkrótsza odległość z miejsca zamieszkania ucznia do  przedszkola, szkoły lub 

ośrodka umożliwiającego realizację rocznego przygotowania przedszkolnego, 

obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki …………….....km. 



6.Okres dowożenia do  przedszkola, szkoły lub ośrodka umożliwiającego 

realizację rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego lub 

obowiązku nauki  od ………………..…..………do…………….……........... 

DANE WNIOSKODAWCY TJ. RODZICA, KTÓRY BĘDZIE 

OSOBIŚCIE REALIZOWAŁ DOWOŻENIE UCZNIA 

NIEPEŁNOSPRAWNEGO  : 

 

1. Imię  i nazwisko   ................................................................................................  

2. Adres zamieszkania .............................................................................................  

3. Seria i numer dowodu osobistego……………………………………………… 

4. Seria i numer prawa jazdy …………………………………………………….. 

5. Numer telefonu  ...................................................................................................  

6. Numer rachunku bankowego, na który przekazane będą środki po 

pozytywnym rozpatrzeniu wniosku:  

Nazwa Banku …………………………………..Numer konta bankowego                                                                   

                                                                
 
Oświadczam pod odpowiedzialnością z art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks Karny (Dz.U. z 

2016  r., poz. 1137 z późn. zm.) iż informacje zawarte we wniosku i załącznikach są zgodne z prawdą. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku dla celów związanych z 

organizacją dowozu ucznia do szkoły/placówki zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie 

danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.)                                                                                               

 

 

 

 

………………………………………………… 

                                                                                                          (czytelny podpis Wnioskodawcy) 

 

 

 

Załączniki do wniosku: 

1. Aktualne  orzeczenie o niepełnosprawności ucznia. 

2. Aktualne orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia. 

3. Potwierdzenie przyjęcia dziecka do przedszkola, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację 

rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki  . 

4. Kopia dowodu rejestracyjnego samochodu, którym będzie realizowane dowożenie. 

5. Kopia polisy ubezpieczeniowej OC i NW samochodu, którym będzie realizowane dowożenie. 

 
 

 

 

 

 

 


