URZĄD MIASTA I GMINY NEKLA
ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla
www.nekla.eu, nekla@gminanekla.pl
tel. +48 61 43-86-011, fax +48 61 43-86-490

KARTA USŁUGI PUBLICZNEJ
Uzyskanie zwrotu kosztów przejazdu wychowanka/ucznia, wychowanka/ucznia z
niepełnosprawnością oraz jego rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca
zamieszkania do placówki oświatowej prywatnym samochodem osobowym
ORGAN WŁAŚCIWY DO REALIZACJI USŁUGI
Burmistrz Miasta i Gminy Nekla

NAZWA KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ
Stanowisko ds. oświaty

KOGO DOTYCZY
rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych, którzy chcą uzyskać zwrot kosztów przejazdu
wychowanka/ucznia, wychowanka/ucznia z niepełnosprawnością oraz jego z miejsca zamieszkania do placówki
oświatowej prywatnym samochodem osobowym

PODSTAWA PRAWNA
Art. 32 i 39 ustawy z dnia 21 maja 2019 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910)

WYMAGANE DOKUMENTY
Wniosek o przyznanie zwrotu kosztów przejazdu wychowanka / ucznia z miejsca zamieszkania do placówki
oświatowej samochodem osobowym – druk wniosku SO-02-01
Druk wniosku dostępny jest:
 w Urzędzie Miasta i Gminy Nekla, I piętro, pokój nr 15
 w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Nekla, parter
 na stronie internetowej Miasta i Gminy Nekla www.nekla.eu
Do wniosku należy załączyć:
 aktualne orzeczenie o niepełnosprawności dziecka ( w przypadku dziecka z niepełnosprawnością)
 aktualne orzeczenie z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia lub
potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych. ( w przypadku dziecka z niepełnosprawnością)
 skierowanie ucznia do kształcenia specjalnego w danej placówce (dotyczy szkół i ośrodków specjalnych)
 potwierdzenie przyjęcia dziecka do placówki oświatowej, wydane przez dyrektora placówki.

CZAS REALIZACJI
Do 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku.

OPŁATY
Brak

NUMER KONTA
-

TYTUŁ WPŁATY
-

TRYB ODWOŁAWCZY
Brak

REZULTAT REALIZACJI USŁUGI
Zwrot kosztów przejazdu

ETAPY REALIZACJI USŁUGI
1. Pobierz i wypełnij odpowiedni wniosek.
2. Dołącz do wniosku wymagane załączniki.
3. Złóż wniosek w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Nekla, parter.
4. Poczekaj na załatwienie sprawy. Pracownik poinformuje Cię o możliwości podpisania umowy.

UWAGI
-

DODATKOWE INFORMACJE
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URZĄD MIASTA I GMINY NEKLA
ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla
www.nekla.eu, nekla@gminanekla.pl
tel. +48 61 43-86-011, fax +48 61 43-86-490

KARTA USŁUGI PUBLICZNEJ
Zwrot kosztów przejazdu przysługuje wychowankom / uczniom i ich rodzicom, opiekunom lub opiekunom
prawnym:
 do najbliższego publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub publicznej innej
formy wychowania przedszkolnego, gdy droga dziecka z domu do placówki oświatowej przekracza 3 km;
 do najbliższej szkoły podstawowej, w przypadku uczniów klas I-IV, gdy droga dziecka z domu do szkoły
przekracza 3 km;
 do najbliższej szkoły podstawowej lub gimnazjum, w przypadku uczniów klas V-VI oraz uczniów gimnazjów,
gdy droga dziecka z domu do szkoły przekracza 4 km,
Rodzice, opiekunowie lub prawni opiekunowie wychowanka / ucznia we wniosku wskazują okres świadczonej
usługi dowozu dziecka do placówki oświatowej.
Zwrot kosztów jednorazowego przewozu następuje w wysokości określonej według wzoru:
Koszt=(a-b) x c x d/100
a – liczba km przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania do szkoły, przedszkola, a także przewozu
rodzica z tego miejsca do miejsca zamieszkania lub miejsca pracy, i z powrotem,
b- liczba km 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 km dla danego pojazdu według danych producenta pojazdu.
Dodatkowych informacji udziela pracownik Urzędu Miasta i Gminy Nekla

KONTAKT
tel. (61) 43-73-179 lub e-mail: n.luczak@gminanekla.pl, (61) 30-67-157 lub e-mail:
a.wyderkiewicz@gminanekla.pl
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