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Dowóz ucznia niepełnosprawnego do placówki oświatowej - zwrot

kosztów
Podstawa prawna:

Art. 32 ust. 6, art. 39 ust.4, art. 39a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe.

Forma załatwienia:

1. Informacja telefoniczna o przyznaniu zwrotu kosztów dowozu niepełnosprawnego

dziecka do szkoły/przedszkola w celu  podpisania  umowy z rodzicem/opiekunem

prawnym dziecka.

2. Odmowa  przyznania  zwrotu  kosztów  dowozu  niepełnosprawnego  dziecka  do

szkoły/przedszkola przekazana w formie pisma informującego.

Sprawę załatwia:

Wydział Oświaty, Kultury i Sportu. Urząd Miasta i Gminy we Wrześni ul. Ratuszowa 1, 62-

300 Września

telefony kontaktowe: 61 640 39 00, 61 640 39 02

godziny pracy: poniedziałek 800 – 1600, wtorek – piątek  700 - 1500

Sposób załatwienia i wymagane dokumenty:

Wniosek:

(W załączeniu)

W przypadku  braku możliwości  wydrukowania  wniosku  można go  uzyskać  w  siedzibie

Urzędu.

Załączniki:

- ksero aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego

- ksero aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności

- zaświadczenie z przedszkola/szkoły/ośrodka o pobieraniu nauki

- ksero dowodu rejestracyjnego 

-  dokument  poświadczający  odroczenia  rozpoczęcie  spełniania  obowiązku  szkolnego

wystawiony przez szkołę obwodową

Wypełniony  wniosek  wraz  z  załącznikami  należy  dostarczyć  osobiście  lub  przesłać  na

adres: Urząd Miasta i Gminy we Wrześni, 62-300 Września, ul. Ratuszowa 1. W ciągu 14

dni od złożenia kompletnego wniosku dokonuje się jego rozpatrzenia. Jeśli wniosek jest

zasadny podpisuje się umowę określającą zasady zwrotu kosztów wraz z uwzględnieniem

kwoty  dziennej  za dowóz.  Przelewy realizowane są po  przedstawieniu  przez  opiekuna

URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI
ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września, centrala 61 640 40 40, fax. 61 640 40 44
e-mail: wrzesnia@wrzesnia.pl, strona www: www.wrzesnia.pl

*K
a

rt
a 

m
a

 c
ha

ra
kt

er
 in

fo
rm

ac
yj

n
y



       Karta Usług Publicznych

ucznia  wystawionego  przez  placówkę oświatową poświadczenia potwierdzającego ilość

dni, w których uczeń uczęszczał na zajęcia, odpowiednio za dany miesiąc.

Termin załatwienia sprawy:

W  ciągu  14  dni  od  dnia  uzyskania  informacji,  że  dowożenie  i  opiekę  zapewniają

rodzice/opiekuni prawni.

Tryb odwoławczy:

Nie dotyczy.

Opłaty:

Brak.

Informacje dodatkowe:

Brak

Procedura w języku migowym:

Link do instrukcji, w jaki sposób należy złożyć wniosek w formie filmu w Polskim Języku

Migowym  (PJM)  lub  Systemie  Językowo-Migowym  (SJM):  https://bip.wrzesnia.pl/?

bip=2&cid=345&id=8243 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 (Dz. Urz. UE L 2016, nr 119, s. 1) zwanego dalej ogólnym

rozporządzeniem o ochronie danych informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Września z

siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni, ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września,

2)  kontakt  z  inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta  i  Gminy Wrześni: e-mail:

iod@wrzesnia.pl, tel. 616404172,

3)  Pani/Pana  dane  osobowe  przetwarzane  będą  w  celu  realizacji  ustawowych  zadań

urzędu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust.1 i ust. 2 lit. c i h ogólnego rozporządzenia

o  ochronie  danych  osobowych  z  dnia  27  kwietnia  2016  r.,  oraz  powszechnie

obowiązujących przepisów prawa,

4)  odbiorcami  Pani/Pana  danych  osobowych  będą  wyłącznie  podmioty  uprawnione  do

uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, 

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa,

zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt organów gminy i związków międzygminnych

oraz urzędów obsługujących te organy i związki,

6)  posiada Pani/Pan  prawo żądania  od administratora  dostępu  do  danych  osobowych,

prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia
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sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody

w dowolnym momencie, 

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

8)  podanie  danych  osobowych  w  zakresie  wymaganym  ustawodawstwem  jest

obligatoryjne, a w pozostałych przypadkach ma charakter dobrowolny,

9)  Pani/Pana  dane  mogą być  przekazane odbiorcy  w  państwie  trzecim lub  organizacji

międzynarodowej, gdy wymagają tego przepisy prawa.
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