ZARZĄDZENIE NR ON.0050.512.2019.MZO
PREZYDENTA MIASTA BIELSKA –BIAŁEJ
Z DNIA 11 LIPCA 2019 ROKU
w sprawie: regulaminu dowozu i dofinansowania dowozu niepełnosprawnych dzieci
w wieku 3-4 lat uczęszczających do bielskich przedszkoli, niepełnosprawnych dzieci
pięcioletnich i sześcioletnich oraz dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym na
podstawie art. 31 ust. 2 ustawy prawo oświatowe, niepełnosprawnych uczniów
uczęszczających do bielskich szkół podstawowych, których kształcenie i wychowanie
odbywa się na podstawie art. 127 ustawy prawo oświatowe oraz uczniów
z niepełnosprawnością ruchową, upośledzeniem umysłowym w stopniu
umiarkowanym lub znacznym uczęszczających do szkół ponadpodstawowych a
także studentów z niepełnosprawnością ruchową uczęszczających do bielskich
uczelni wyższych.

Na podstawie art. 30 ust. 1, art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 pkt 5, art. 92
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2019 r., poz. 511 z późn. zm.), art. 32 ust. 6, ust. 7, art. 39 ust. 4, ustawy z dnia
14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996 z późn. zm.), Zarządzenia
Nr ON.0050.511.2019.MZO Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 11 lipca 2019 r.

z a r z ą d z a m:

§1
Wprowadzenie regulaminu dowozu i dofinansowania dowozu niepełnosprawnych
dzieci w wieku 3-4 lat uczęszczających do bielskich przedszkoli, niepełnosprawnych
dzieci pięcioletnich i sześcioletnich oraz dzieci objętych wychowaniem
przedszkolnym na podstawie art. 31 ust. 2 ustawy prawo oświatowe,
niepełnosprawnych uczniów uczęszczających do bielskich szkół podstawowych,
których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 127 ustawy prawo
oświatowe, uczniów z niepełnosprawnością ruchową, upośledzeniem umysłowym
w stopniu umiarkowanym lub znacznym uczęszczających do szkół
ponadpodstawowych a także studentów z niepełnosprawnością ruchową
uczęszczających do bielskich uczelni wyższych stanowiący załącznik nr 1
do niniejszego zarządzenia.

§2
Wykonanie
zarządzenia powierzam Dyrektorowi Miejskiego Zarządu Oświaty
w Bielsku-Białej.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 września 2019 roku.
§4
Traci moc Zarządzenie Nr ON-0151/2930/09/MZO Prezydenta Miasta Bielska-Białej
z dnia 9 lipca 2009 roku.

ZAŁĄCZNIK NR 1
DO ZARZĄDZENIA NR ON.0050.512.2019.MZO
PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ
Z DNIA 11 LIPCA 2019 R.

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY KORZYSTANIA ZE
ZORGANIZOWANEGO TRANSPORTU DZIECI I MŁODZIEŻY

art. 1
Osoby uprawnione do korzystania z bezpłatnego transportu organizowanego
przez Gminę Bielsko-Biała
1. Uprawnionymi do korzystania z bezpłatnego transportu do przedszkola,
szkoły, ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego, obowiązku
nauki lub naukę w uczelni wyższej są następujące osoby:
a) niepełnosprawne dzieci w wieku 3-4 lat uczęszczające do bielskich
przedszkoli – zgodnie z Zarządzeniem Nr ON.0050.511.2019.MZO
Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 11 lipca 2019 r.,
b) niepełnosprawne dzieci pięcioletnie i sześcioletnie oraz dzieci objęte
wychowaniem przedszkolnym na podstawie art. 31 ust. 2 ustawy prawo
oświatowe uczęszczające do bielskich przedszkoli – zgodnie
z art. 32 ust. 6 ustawy prawo oświatowe,
c) niepełnosprawni
uczniowie
uczęszczający
do
bielskich
szkół
podstawowych, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie
art.
127
ustawy
prawo
oświatowe
oraz
uczniowie
z niepełnosprawnością ruchową, upośledzeniem umysłowym w stopniu
umiarkowanym
lub
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uczęszczający
do
szkół
ponadpodstawowych – zgodnie z art. 39 ust. 4, pkt 1 ustawy prawo
oświatowe,
d) dzieci i młodzież z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami
sprzężonymi uczęszczający do ośrodków umożliwiających realizację
obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki – zgodnie z art. 39 ust. 4, pkt 2
ustawy prawo oświatowe,
e) studenci z niepełnosprawnością ruchową uczęszczający do bielskich
uczelni wyższych – zgodnie z Zarządzeniem Nr ON.0050.511.2019.MZO
Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 11 lipca 2019 r.,
2. Osoby, o których mowa w ust. 1 lit. a i e poza dowozem do przedszkoli lub
uczelni wyższych mogą również korzystać z dowozu do placówek
rehabilitacyjnych adekwatnych do rodzaju niepełnosprawności tych osób.

art. 2
Wymagane dokumenty przy składaniu wniosku o objęcie bezpłatnym
transportem
1. Do wniosku o objęcie bezpłatnym transportem dzieci i uczniów, o których
mowa w art. 1 ust. 1 lit. a – c należy dołączyć:
a) aktualne orzeczenie o niepełnosprawności dziecka lub ucznia,
b) aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub o potrzebie
zajęć rewalidacyjno – wychowawczych.
2. Do wniosku o objęcie bezpłatnym transportem dzieci i młodzieży, o których
mowa w art. 1 ust. 1 lit. d należy dołączyć:
a) aktualne orzeczenie o niepełnosprawności tej osoby,
b) aktualne orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych,
c) aktualne zaświadczenie z ośrodka o spełnianiu obowiązku szkolnego lub
nauki w tym ośrodku bądź udziale w zajęciach rewalidacyjnowychowawczych.
3. Do wniosku o objęcie bezpłatnym transportem osób, o których mowa w art. 1
ust. 1 lit. e należy dołączyć:
a) aktualne orzeczenie o niepełnosprawności tej osoby,
b) aktualne zaświadczenie o pobieraniu nauki wystawione przez uczelnię, do
której uczęszcza dana osoba.
art. 3
Zasady korzystania z transportu zorganizowanego
1. Warunkiem objęcia danej osoby bezpłatnym transportem jest zamieszkanie na
terenie Miasta Bielska-Białej.
2. Wykaz dzieci wymagających objęcia bezpłatnym transportem, o których mowa
w art. 1 ust. 1 lit. a i b składa do Miejskiego Zarządu Oświaty w terminie do 20
lipca każdego roku dyrektor Przedszkola, do którego uczęszcza dziecko na
wniosek rodzica lub opiekuna prawnego po uprzednim zweryfikowaniu
dokumentacji dziecka, o której mowa w art. 2 ust. 1.
3. Wykaz uczniów wymagających objęcia bezpłatnym transportem, o których
mowa w art. 1 ust. 1 lit. c składa do Miejskiego Zarządu Oświaty w terminie
do 20 lipca każdego roku dyrektor szkoły do której uczęszcza uczeń na
wniosek rodzica lub opiekuna prawnego po uprzednim zweryfikowaniu
dokumentacji ucznia, o której mowa w art. 2 ust. 1.
4. Wniosek o objęcie bezpłatnym transportem dzieci i młodzieży, o których mowa
w art. 1 ust. 1 lit. d składa do Miejskiego Zarządu Oświaty rodzic lub opiekun
prawny załączając dokumenty, o których mowa w art. 2 ust. 2.
5. Wniosek o objęcie bezpłatnym transportem studentów, o których mowa
w art. 1 ust. 1 lit. e składa do Miejskiego Zarządu Oświaty zainteresowana
osoba załączając dokumenty, o których mowa w art. 2 ust. 3.

art. 4
Zwrot kosztów przejazdu ucznia środkami komunikacji własnej rodziców
lub opiekunów prawnych
1. Rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci i uczniów, o których mowa w art. 1
ust. 1 lit. b, c, d przysługuje zwrot kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania
do przedszkola, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku
szkolnego i obowiązku nauki środkami komunikacji własnej w przypadku gdy
dowożenie zapewniają rodzice lub opiekunowie prawni.
2. Zwrot kosztów przejazdu przysługuje do najbliższego od miejsca
zamieszkania przedszkola, szkoły lub ośrodka. Ocena, która z placówek
jest najbliżej położona będzie uwzględniać zarówno kryterium
geograficzne, jak i aspekt czy placówka może realizować zalecenia
zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego – jest
dostosowana do zdolności psychofizycznych ucznia.
3. Warunkiem ubiegania się o zwrot kosztów, o którym mowa w ust. 1 jest
zamieszkanie na terenie Miasta Bielska-Białej.
4. Podstawą zawarcia umowy o zwrot kosztów przejazdu dzieci i uczniów
niepełnosprawnych jest złożenie w Miejskim Zarządzie Oświaty w BielskuBiałej wniosku, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do regulaminu wraz
z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności dziecka lub ucznia, aktualnym
orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub o potrzebie zajęć
rewalidacyjno – wychowawczych, aktualne zaświadczenie z ośrodka
o spełnianiu obowiązku szkolnego lub nauki w tym ośrodku bądź udziale
w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych.
5. Zwrot kosztów następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy
Prezydentem Miasta i rodzicem lub opiekunem prawnym ucznia, której wzór
stanowi załącznik nr 2 do regulaminu.
6. Podstawą obliczenia zwrotu kosztów przejazdu dzieci lub uczniów
niepełnosprawnych stanowi stawka za kilometr przebiegu określona
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.)
7. Podstawą zwrotu kosztów przejazdu będzie przedłożenie do 5-go dnia
każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym zrealizowano
przewóz w sekretariacie szkoły do której uczęszcza dziecko stosownego
rachunku, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do regulaminu.
8. Wypłata środków finansowych z tytułu zwrotu kosztów przejazdu dziecka
niepełnosprawnego następuje nie później niż 14 dni od złożenia rachunku, za
pośrednictwem szkoły w kasie Miejskiego Zarządu Oświaty bądź na rachunek
bankowy rodzica lub opiekuna prawnego.
9. Odległość pomiędzy miejscem zamieszkania a szkołą (placówką oświatową)
jest rozumiana jako długość najkrótszej trasy łączącej te dwa miejsca.

ZARZĄDZENIE NR ON.0050.511.2019.MZO
PREZYDENTA MIASTA BIELSKA –BIAŁEJ
Z DNIA 11 LIPCA 2019 ROKU
w sprawie: realizacji zadania pn.: „Przełamywanie barier komunikacyjnych poprzez
zorganizowanie transportu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do przedszkoli, szkół
wyższych oraz do placówek rehabilitacyjnych adekwatnych do rodzaju
niepełnosprawności i potrzeb tych osób”.

Na podstawie art. 30 ust. 1, art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 pkt 5, art. 92
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2019 r., poz. 511 z późn. zm.), art. 35a ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 511 z późn. zm.), art. 4 ust. 1, pkt 7 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
(Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.) oraz uchwały nr XLI/974/2014 Rady Miejskiej
z dnia 29 kwietnia 2014 r., zmienionej uchwałą nr XIX/370/2016 z dnia 21 czerwca
2016 r oraz zmienionej uchwałą nr VIII/94/2019 z 14 maja 2019 r.

z a r z ą d z a m:

§1
Przekazać do realizacji do Miejskiego Zarządu Oświaty w Bielski-Białej zadanie
pn.: „Przełamywanie barier komunikacyjnych poprzez zorganizowanie transportu
dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do przedszkoli, szkół wyższych
oraz do placówek rehabilitacyjnych adekwatnych do rodzaju niepełnosprawności
i potrzeb tych osób”.
§2
Wykonanie
zarządzenia powierzam Dyrektorowi Miejskiego Zarządu Oświaty
w Bielsku-Białej.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 września 2019 roku.

§4
Traci moc Zarządzenie Nr ON-0151/2483/09/MZO Prezydenta Miasta Bielska-Białej
z dnia 25 lutego 2009 roku.

