Zarządzenie Nr 4622/2018
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 09 października 2018 roku
w sprawie zasad zwrotu kosztów dowozu oraz upoważnienia do zawierania
umów o zwrot kosztów dowozu dzieci i uczniów do przedszkoli i szkół w
przypadku zapewnienia transportu i opieki przez rodziców, opiekunów i
opiekunów prawnych
Na podstawie art. 32 ust. 5, art. 39 ust.2 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.
Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 996 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:
§1
Ustala się zasady zwrotu kosztów dowozu wobec uprawnionych wymienionych w art. 32
ust. 5, art. 39 ust. 2 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe:
1) kwotę zwrotu kosztów przejazdu dzieci, uczniów samochodem osobowym oblicza się
na podstawie stawki za kilometr przebiegu, określonej rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu
dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów
osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. z
2002 r., Nr 27, poz. 271 z późn. zm.),
2) kwotę zwrotu kosztów przejazdu dzieci, uczniów (o ile nie są uprawnieni do
korzystania z bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej, w ramach
usługi transportu publicznego realizowanej przez Gminę – Miasto Płock) lub kosztów
przejazdu ich opiekuna do jednostki oświatowej środkami publicznego transportu
zbiorowego ustala się na podstawie równowartości ceny biletu 30-dniowego ważnego
od poniedziałku do piątku oraz potwierdzenia obecności dziecka, ucznia w danym
miesiącu na zajęciach szkolnych lub przedszkolnych w szkole lub przedszkolu,
3) zwrot kosztów następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Miastem
Płock a rodzicami, opiekunami lub opiekunami prawnymi dziecka lub ucznia,
podpisanej w imieniu Gminy Miasto Płock przez dyrektora jednostki oświatowej w
przypadku dowozu dziecka lub ucznia do jednostek oświatowych prowadzonych przez
Gminę Miasto Płock.
§2
Upoważnia się dyrektorów, o których mowa w § 1 pkt 3, do zawierania umów
dotyczących zwrotu kosztów dowozu dzieci i uczniów do przedszkoli i szkół prowadzonych
przez Gminę Miasto Płock w przypadku zapewnienia transportu i opieki przez rodziców,
opiekunów i opiekunów prawnych.
§3
Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorom Szkół i Przedszkoli – każdemu według
właściwości.
§4
Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka ds.
Polityki Społecznej.

§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 września
2018 roku.
Prezydent Miasta Płocka
/-/ Andrzej Nowakowski

