KARTA USŁUGI
EDŚ.4464
Urząd Miejski
w
Koluszkach

Dowóz dziecka, ucznia niepełnosprawnego do przedszkola,
oddziału przedszkolnego, szkoły, ośrodka przez
rodzica/opiekuna prawnego – zwrot kosztów zakupu paliwa

Komórka
organizacyjna:

Referat Edukacji i Informacji

Tel./Fax:

tel. i fax: 44 725-67-16; 44 714-58-40

Data zatwierdzenia:
14 maja 2021 r.

PODSTAWA PRAWNA

Art. 32 ust6, art. 39 ust.4 i art. 39a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku prawo oświatowe
WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek rodzica, opiekuna prawnego w sprawie dowozu dziecka/ucznia niepełnosprawnego do przedszkola , szkoły,
ośrodka wraz z załącznikami: 1. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię
psychologiczno – pedagogiczną 2. Orzeczenie o niepełnoprawności dziecka 3. Aktualne zaświadczenie o uczestnictwie
dziecka w danej Placówce, w danym roku szkolnym tj. z przedszkola/oddziału przedszkolnego/szkoły/ośrodka w
zależności do jakiej placówki dziecko Państwa będzie w danym roku uczęszczało 4. Skierowanie do kształcenia
specjalnego wydanego przez starostę właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, w sytuacji gdy dziecko
Państwa będzie uczęszczać do szkół specjalnych i ośrodków specjalnych 5. Klauzula Informacyjna – RODO.
OPŁATY

Wniosek w sprawie dowozu dziecka/ucznia niepełnosprawnego do przedszkola , oddziału przedszkolnego,
szkoły, ośrodka przez rodzica/opiekuna prawnego – zwrot kosztów zakupu paliwa – nie podlega opłacie
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

W ciągu 14 dni od prawidłowo złożonego wniosku wraz z wymaganymi załącznikami zawierana jest umowa z
rodzicem/ opiekunem prawnym na dowóz dziecka do wskazanej placówki – zwrot kosztów zakupu paliwa.
MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy złożyć w:
Kancelarii Urzędu Miejskiego w Koluszkach przy ul. 11 Listopada 65:
w poniedziałki, środy i czwartki w godz. 8.00 – 16.00
we wtorki w godz. 8.00 – 17.00
w piątki w godz. 8.00 – 15.00.
lub przesłać pocztą na adres Urząd Miejski w Koluszkach ul. 11 Listopada65, 95 – 040 Koluszki
OSOBY DO KONTAKTU

Mirosława Kobus kierownik referatu

pok. Nr 321

tel. (44) 725 67 16

DOKUMENT WYJŚCIOWY

Umowa cywilno-prawna
TRYB ODWOŁAWCZY

Od umowy nie przysługuje odwołanie. Do umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo
oświatowe.
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Koluszki, dnia ………………….

Burmistrz Koluszek
WNIOSEK
W SPRAWIE DOWOZU DZIECKA/UCZNIA NIEPEŁNOSPRAWNEGO DO
PRZEDSZKOLA/ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO/SZKOŁY/OŚRODKA

1.Wnioskodawca
………………………………………………………………………………………………………………………
Nazwisko i imię rodzica /opiekuna prawnego
……………………………………………………………………………………………………………………...
PESEL
…………………………………………………………………………………………………...............................
Adres zamieszkania
……………………………………………………………………………………………………………………….
Adres do korespondencji (należy wypełnić jeżeli jest inny niż adres zamieszania)
.…………………………………………………………………………………………………………………….
Numer telefonu rodzica /opiekuna prawnego
………………………………
(czytelny podpis wnioskodawcy)

2. Przedmiot wniosku
Niniejszym proszę o:
zwrot kosztów dowożenia dziecka do przedszkola/szkoły/ośrodka* komunikacją publiczną
zwrot kosztów dowożenia dziecka do przedszkola/szkoły/ośrodka* własnym samochodem

3. Dane dotyczące dziecka:
………………………………………………………………………………………………………………………
Nazwisko i imię dziecka
……………………………………………………………………………………………………………………...
Rok urodzenia dziecka
…………………………………………………………………………………………………...............................
Adres zamieszkania dziecka
………………………………………………………………………………………………………………………
Nazwa i adres przedszkola /szkoły /ośrodka

4. Okres świadczonej usługi w roku szkolnym ……………
od dnia …………………………. do dnia ……………………
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5.Informacje dotyczące pojazdu, którym będzie dowożone dziecko/uczeń
(wypełnić w przypadku wybrania dowozu własnym samochodem)*

1. Marka samochodu: ………………………………………………………………………….
2. Model: ………………………………………………………………………………………
3. Wersja :……………………………………………………………………………………
4. Rok produkcji: ……………………………………………………………………………..
5. Numer rejestracyjny pojazdu………………………………………………………………
6. Pojemność skokowa silnika : ………………………………………………………………
7. Średnie zużycie paliwa wg danych producenta: ……………………………………………
……………….l/100 km

8. Silnik samochodu napędzany jest:
a) benzyną bezołowiową
b) olejem napędowym
c) gazem LPG
(właściwe podkreślić)

* podstawa prawna: art. 39a ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

6. Informacje dotyczące trasy dowozu
1. Liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania do placówki, ……… km.
Punkty 2,3,4 należy wypełnić, jeżeli dowóz dziecka odbywa się na trasie przejazdu rodzica /prawnego opiekuna do miejsca
pracy ( wypełnić w przypadku dowożenia dziecka przez rodziców własnym samochodem).

2. Adres miejsca pracy rodzica /opiekuna prawnego : ………………………………………..
………..…………………………………………………………………………………………
3.Liczba kilometrów z placówki do miejsca pracy rodzica/opiekuna prawnego wynosi ……………. km.
4. Liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania do miejsca pracy
rodzica/opiekuna prawnego wynosi ….…. km.
7. Oświadczenie Wnioskodawcy:
Ja niżej podpisana/y świadomy odpowiedzialności karnej za przedstawienie nieprawdziwych danych,
oświadczam, że wszystkie dane zawarte we wniosku są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym.
Jednocześnie zobowiązuję się do niezwłocznego informowania Gminę Koluszki o zmianach w
powyższym zakresie.
Zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej pojazdów mechanicznych
oraz aktualne badania techniczne pojazdu.
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Ponadto przyjmuję do wiadomości, że mogę być wezwany do okazania dokumentacji technicznoruchowej pojazdu, dowodu rejestracyjnego pojazdu i zaświadczenia o miejscu zatrudnienia w przypadku
wątpliwości co do poprawności danych zawartych we wniosku.
Koluszki, dnia ……………………

…………………….
(podpis wnioskodawcy)

Załączniki do wniosku:
1. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną.
2. Orzeczenie o niepełnosprawności dziecka .
3. Aktualne zaświadczenie z przedszkola/szkoły/ośrodka w zależności do jakiej placówki dziecko Państwa będzie w danym
roku szkolnym uczęszczało.
4. Skierowanie do kształcenia specjalnego wydane przez starostę właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, w
sytuacji gdy dziecko Państwa będzie uczęszczać do szkół specjalnych i ośrodków specjalnych.
5. Klauzula informacyjna RODO.
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Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Koluszkach przy ul. 11 Listopada 65
reprezentowany przez Burmistrza Koluszek.
Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych jest możliwy pod adresem mail: iod@koluszki.pl.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zwrotu kosztów dowozu Pani/Pana dziecka i jego opiekuna
do szkoły zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. a z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w związku z art. 32 ust. 6 art.
39 ust 4 /art. 39a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepisów prawa.
Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat, gdyż zostały zaliczone do kategorii archiwalnej
B5.
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo do ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
Ma Pani/Pan prawo do wzniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych w przypadku stwierdzenia iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Podanie Pani/Pana danych jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji obowiązku wynikających z przepisów
prawa.
Zapoznałam(-em) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania
danych osobowych oraz o prawach jakie mi przysługują w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

………………………………
Miejscowość, data
……………………………..
Podpis Imię i Nazwisko
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