
                                                                                                                                                                                    Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 9/2020  

                                                                                                                                                                                          Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz  

                                                                                                                                               z dnia 31.01.2020r 

 

Wieprz, dnia …………………. 

WNIOSEK W SPRAWIE ZWROTU KOSZTÓW PRZEWOZU                                    

NIEPEŁNOSPRAWNEGO  UCZNIA PRYWATNYM SAMOCHODEM 

 

w roku szkolnym ……………………/…………………… 
 

I. Dane dotyczące dziecka 

Imię i nazwisko ucznia 
 

 

Data urodzenia ucznia 
 

 

Wiek ucznia 
 

Pełny adres zamieszkania 

ucznia  

 

 

 

Pełna nazwa  
i adres placówki oświatowej              
do której uczeń uczęszcza 

 

 

Klasa 
 

 

II. Dane dotyczące rodziców/opiekunów prawnych 

Imię i nazwisko  matki ojca 

 

 

 

 

Nr dowodu osobistego  
matki ojca 

 

 

 

Pełny adres zamieszkania  

matki ojca 

 

 

 

 

 

 

 

Pełna nazwa i adres miejsca 
pracy  

matki ojca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

telefon kontaktowy 
matki ojca 

 

 

 

 
Proszę o przekazanie należności z tytułu zwrotu kosztów dowozu dziecka na rachunek bankowy: 

                          



III. OŚWIADCZENIE 

1. Oświadczam, że: 

1) do przewozu mojego dziecka korzystam z pojazdu o poniższych parametrach: 

 

Marka samochodu  

Model samochodu  

Rocznik samochodu  

Pojemność silnika w cm3  

Rodzaj silnika  

Nr rejestracyjny samochodu  

średnie zużycie paliwa na dystansie 100 
km dla w/w pojazdu wg danych 
producenta samochodu 

 

rodzaj stosowanego paliwa  

proszę zaznaczyć właściwe  

 

☐ benzyna 

☐ olej napędowy 

☐ gaz LPG 

 

Proszę wskazać opcje dowozu 

 

☐ (miejsce zamieszkania – szkoła) 

☐ (miejsce zamieszkania – szkoła-miejsce   

      pracy rodzica/opiekuna) 

Najkrótsza trasa łącząca miejsce 
zamieszkania i placówkę oświatową w km 

 

Dziecko dowożone będzie przez 
rodzica/opiekuna prawnego 

☐ matkę 

☐ ojca 

 

2) Oświadczam, że wyżej określony samochód posiada ważne ubezpieczenie OC i NW na 

czas transportu dziecka/ucznia niepełnosprawnego do przedszkola/szkoły/ośrodka. 

3) Przyjmuję do wiadomości, że mogę zostać zobowiązany/a do uwiarygodnienia danych 

zawartych we wniosku oryginałami dokumentów. 

4) Ja niżej podpisany/a, oświadczam, że znam i rozumiem zasady odpowiedzialności karnej 

za zatajenie prawdy lub zeznanie nieprawdy zgodnie z art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 

czerwca 1997 r. Kodeks karny. (Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub                    

w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia 

wolności od 6 miesięcy do lat 8). 

5) Potwierdzam, że powyższe dane są prawdziwe. 

 

 

 
                                                                                                                                      ................................................................... 
  (data i podpis wnioskodawcy) 

 

 

 

Do wniosku obowiązkowo dołączam: 

☐ aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, 

☐ potwierdzenie przyjęcia ucznia do szkoły/przedszkola (zaświadczenie), 

☐ ksero dowodu rejestracyjnego samochodu. 
 



Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w ramach realizacji procedury dowóz 

uczniów niepełnosprawnych objętych kształceniem specjalnym do szkół 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w ramach postępowania 

administracyjnego jest Gmina Radziechowy-Wieprz reprezentowana przez Wójta, z siedzibą: 

Wieprz 700, 34-381 Radziechowy, tel. (33) 867 66 10, e-mail: ug@radziechowy-wieprz.pl 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować                         

w sprawach związanych z ochroną danych osobowych pod adresem poczty elektronicznej: 

iod@radziechowy-wieprz.pl  lub pisemnie na adres siedziby Administratora. 

a) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia wniosku o dowóz dziecka do 

szkoły/przedszkola/placówki oraz zawarcia umowy w tym celu (dowóz indywidualny), przy 

czym podstawę przetwarzania danych osobowych na gruncie RODO stanowią art. 6 ust. 1 lit. c 

oraz art. 9 ust. 2 lit. g tego rozporządzenia w związku z art. 32 ust. 6 i 39 ust. 4  ustawy z dnia 

14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.); ustawa z dnia 14 

czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego ze zmianami. 

3. Odbiorcą danych osobowych mogą być:  

a) organy władzy publicznej i podmioty uprawnione do tego na podstawie przepisów prawa; 

b) uprawnione podmioty dostarczające administratorowi obsługi informatycznej lub prawnej na 

podstawie umów powierzenia przetwarzania danych; 

c) szkoła, przedszkole, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy, odpowiednio w zależności od 

tego, który z tych podmiotów jest zaangażowany w sprawę dowozu dziecka do 

szkoły/przedszkola/placówki; 

d) banki realizujące wypłatę za dowóz indywidualny; 

4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie                         

z instrukcją kancelaryjną. 

5. W granicach przewidzianych prawem przysługuje Pani/Panu: 

a) prawo dostępu do swoich danych, w tym otrzymania ich kopii; 

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 

c) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje              

w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania 

władzy publicznej; 

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć 

możliwość skorzystania z tego prawa; 

e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą:  

00 - 193 Warszawa ul. Stawki 2. 

6. Podanie danych dziecka oraz jego rodziców (opiekunów prawnych) jest dobrowolne, jednak art. 32 

ust. 6 i art. 39 ust. 4 ustawy – Prawo oświatowe określa kryteria umożlwiające ubieganie się o dowóz 

dziecka do szkoły/przedszkola/placówki, dlatego informacje podawane w niniejszym wniosku są 

niezbędne dla dokonania oceny, czy dowóz indywidualny może być przyznany – bez nich nie jest 

możliwe rozpatrzenie wniosku i zawarcie umowy. 

 

Oświadczenie 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z powyższą klauzulą informacyjną. 

 

         …............................................ 

          czytelny podpis  
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                                                                                                                                                                                                                     Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr…/2020  

                                                                                                                                                                                                Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz  

                                                                                                                                                             z dnia 31.01.2020r 

 

 

Oświadczenie 

 o należnej kwocie zwrotu za przewóz dziecka niepełnosprawnego 

 

I. WYPEŁNIA RODZIC/OPIEKUN 

 
 
Na podstawie umowy Nr………….…/………….……. z dnia ..............................przedkładam  
 
oświadczenie o należnej kwocie zwrotu dowozu ucznia .............................................................                    
                                                                                               (imię i nazwisko)                                                                      

                                
za miesiąc……………………………………………………………………..…………………  

 

 

        ............................................                                        ……………………………. 
                 miejscowość, data                                                                        podpis rodzica/opiekuna                                                                                                                                 
 
 

II. WYPEŁNIA SZKOŁA/PRZEDSZKOLE 

 
 
Potwierdzam, iż uczeń .................................................................................................................  
                                                                                    (imię i nazwisko) 
w miesiącu……………………………………………………………………………………….                                                                                          
 
był obecny ................... dni                                                                                                                                  
 
 
w ................................................................................................................................................... 

(nazwa szkoły/przedszkola) 

 
 

 
..............................................                                                 .................................................. 

         miejscowość, data                                          (podpis i pieczątka dyrektora szkoły)  

         lub osoby upoważnionej                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


