……………….…., dnia ……….…….r.
…………………………………….
/ imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego /

ul. ……………………………………
/ adres zamieszkania /

………………………………….……
tel. dom: …………………………….
tel. kom: ………………………..……

Wójt Gminy Radziechowy-Wieprz
Wieprz 700
34-381 Radziechowy
Wniosek
o zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego i opiekuna z miejsca zamieszkania do
przedszkola, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację rocznego przygotowania
przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i
opieki przez rodziców (opiekunów prawnych) lub opiekunów wyznaczonych przez rodziców.
Występuję z wnioskiem o :
a/ zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego i opiekuna prywatnym samochodem
osobowym, *
b/ zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego i opiekuna środkami komunikacji
publicznej, *
c/ zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego i opiekuna środkami komunikacji
prywatnej(prywatne busy).*
*niewłaściwe skreślić
DANE NIEZBĘDNE DO ROZPATRZENIA WNIOSKU
Imię i nazwisko ucznia
Data i miejsce urodzenia ucznia
Wiek ucznia
Rodzaj niepełnosprawności
Adres zamieszkania ucznia
Adres przedszkola, szkoły lub ośrodka , do którego
będzie uczęszczało dziecko
Okres dowożenia do przedszkola, szkoły lub
ośrodka ( od - do)
Najkrótsza odległość od miejsca zamieszkania do
przedszkola/ szkoły/ ośrodka (w km)

Potwierdzam dane dotyczące samochodu osobowego, którym dowożony będzie uczeń.
Marka , model Numer rejestracyjny Pojemność skokowa Nr dowodu rejestracyjnego Nr polisy ubezpieczeniowej OC, NW Imię i nazwisko rodzica, opiekuna, opiekuna prawnegoktóry będzie dowoził ucznia
Uprawnienia kierowcyNumer i seria dowodu osobistegoFORMA REALIZACJI PRZYZNANEGO ŚWIADCZENIA
w kasie Urzędu Gminy Radziechowy-Wieprz
w formie przelewu na konto bankowe wnioskodawcy.
Bank i numer rachunku bankowego wnioskodawcy :
……………………………………………………………………………………………………………
Oświadczam pod odpowiedzialnością wynikającą z art. 233 § 1 ustawy z dnia 06 czerwca 1997 r.
Kodeks Karny (Dz.U. z 2016r. poz. 1137 ze zm.) , iż :
1. Posiadam uprawnienia do kierowania pojazdem,
2. Informacje zawarte w złożonym wniosku i załącznikach do wniosku są zgodne z prawdą,
3. Przyjąłem do wiadomości , że podane we wniosku informacje mogą być kontrolowane,
Wieprz, dnia …………………………….

………………………………………
Podpis wnioskodawcy

ZAŁĄCZNIKI :
1. Aktualne orzeczenie o niepełnosprawności ucznia.
2. Aktualne orzeczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego
lub zajęć rewalidacyjno-wychowawczych
3. Potwierdzenie przyjęcia dziecka do szkoły lub ośrodka / zaświadczenie o kontynuacji nauki przez
dziecko w szkole lub ośrodku wydane przez dyrektora placówki.
4. Kserokopia dowodu osobistego.
5. Kserokopia dowodu rejestracyjnego samochodu.
6. Kserokopia polisy ubezpieczeniowej OC/NW.
7. Kserokopia uprawnienia do kierowania pojazdem.

Informacja

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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Radziechowy-Wieprz, Adres:
Wieprz 700, 34-381 Radziechowy, kontakt telefoniczny: 33 8676610
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach organizacji opieki i dowozu dziecka
niepełnosprawnego do placówki, w której uczeń realizuje obowiązek szkolny na podstawie
Pani/Pana zgody uzyskanej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia;
3. Odbiorcą Pani/Pana danych może być/będzie Wykonawca wyłoniony na podstawie
przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego
dowożenie do placówek oświatowych i opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi zamieszkałymi
na terenie Gminy Radziechowy-Wieprz (dotyczy osób które złożyły wniosek o organizację
dowozu przez Gminę).
4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji
międzynarodowej;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od końca roku
kalendarzowego, w którym zakończono postępowanie.
6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych
osobowych, ich sprostowania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest:
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza
przepisy rozporządzenia wskazanego na wstępie.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, zależnie wyłącznie od
Pani/Pana zgody, ale konsekwencją niepodania ich jest brak możliwości realizacji dowozu.
9. Decyzje podejmowane wobec Pani/Pana i Pani/Pana danych osobowych nie będą
podejmowanie w sposób zautomatyzowany, w tym nie zastosujemy wobec nich
profilowania.

Zapoznałam/em się z informacją w dniu ..............

.................................
Podpis

