
          

ZARZĄDZENIE Nr 14/2023  

PREZYDENTA MIASTA KONINA 

z dnia 20 stycznia 2023 roku 

w sprawie zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów  

niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół i placówek oświatowych. 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym  

(Dz. U. z 2023 r., poz. 40) oraz art. 32 ust.6 w związku z art. 39a ustawy z dnia  

14 grudnia 2016 r.– Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 ze zm. ),  zarządzam co 

następuje: 

 

§ 1. 

1. Ustala się zasady zwrotu przez miasto Konin kosztów przewozu dzieci, młodzieży  

i uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół i placówek oświatowych. 

2. Określone w zarządzeniu zasady stosuje się w przypadku, gdy przewóz dzieci i uczniów 

niepełnosprawnych oraz opiekę zapewniają rodzice lub opiekunowie prawni.  

§ 2. 

Zwrot kosztów przewozu dzieci i uczniów, o których mowa w § 1 przysługuje 

rodzicom/opiekunom prawnym w przypadku realizacji przewozu własnym samochodem. 

 

§ 3. 

Uprawnieni do korzystania ze zwrotu za przewóz są: 

1) niepełnosprawne dzieci pięcioletnie i sześcioletnie objęte  wychowaniem przedszkolnym 

na podstawie art. 32 ust. 6 i 7 do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego  

w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno 

– wychowawczego,  

2) uczniowie niepełnosprawni, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie 

art. 127, do najbliższej szkoły podstawowej, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową,  

w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub 

znacznym – także do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego  

w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21 rok życia, 

3) dzieci i młodzież, o których mowa w art. 36 ust. 17, a także dzieci i młodzież  

z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest  

 



niepełnosprawność intelektualna - do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego  

do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym , w którym kończą:  

- 24 rok życia – w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których 

jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, 

- 25 rok życia – w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. 

 

§ 4. 

 

1. Warunkiem zwrotu kosztów przewozu jest: 

   1) złożenie wniosku, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia  

    wraz z określonymi we wniosku załącznikami, 

   2) pozytywne rozpatrzenie wniosku będące podstawą do zawarcia umowy 

   cywilnoprawnej określającej zasady zwrotu kosztów przewozu dziecka/ucznia 

   niepełnosprawnego i jego rodzica/opiekuna do szkoły/placówki oświatowej, 

   3) zawarcie umowy pomiędzy miastem Konin a rodzicem/opiekunem prawnym 

   dziecka/ucznia niepełnosprawnego. 

2. Umowa, o której mowa w ust. 1 pkt 3 obowiązuje od 1-go dnia miesiąca, w którym 

złożony został wniosek o zwrot kosztów przewozu dziecka/ucznia niepełnosprawnego  

do szkoły/placówki oświatowej. 

3. Wniosek składa się do Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego w Koninie. 

 

§ 5.  

 

1. Podstawą obliczenia kwoty  zwrotu kosztów przewozu dziecka/ucznia 

niepełnosprawnego i rodzica/opiekuna stanowi wzór: 

koszt = (a – b) x c 

gdzie:  

a – liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania  

do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania 

przedszkolnego, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, szkoły podstawowej                                                                                                                                                          

albo szkoły ponadpodstawowej, a także przewozu rodzica z tego miejsca do miejsca 

zamieszkania lub miejsca pracy i z powrotem, 

b – liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania rodzica  

do miejsca pracy i z powrotem, jeżeli nie wykonywałby przewozu, o którym mowa w lit. a, 

c – stawka za 1 kilometr przebiegu pojazdu. 

2. Stawka za 1 kilometr przebiegu pojazdu określona jest uchwałą Rady Miasta Konina. 



§ 6. 

1. Zwrot kosztów przewozu dziecka/ucznia niepełnosprawnego następuje na podstawie 

oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 2 i załącznik nr 3 do niniejszego 

zarządzenia. 

2. Wskazana w oświadczeniu liczba dni obecności dziecka/ucznia  

w przedszkolu/szkole/ośrodku musi być poświadczona przez dyrektora szkoły/placówki 

oświatowej. 

3. Oświadczenie należy złożyć do Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego w Koninie za każdy 

miesiąc przewozu dziecka/ucznia niepełnosprawnego, nie później niż do 10 dnia 

następnego miesiąca a w miesiącu grudniu - do dnia 23 grudnia. 

4. Za dni nieobecności dziecka/ucznia w szkole/placówce oświatowej zwrot kosztów  

nie przysługuje. 

5.W przypadku, gdy oświadczenie zostanie złożone po terminie, o którym mowa w § 6 ust. 3 

nie przysługuje odwołanie. 

 

§ 7. 

Wypłata środków finansowych z tytułu zwrotu kosztów przewozu następuje w ciągu 14 dni 

od daty złożenia przez rodzica lub opiekuna prawnego oświadczenia, o którym mowa w § 6 

ust. 1 na rachunek bankowy wskazany przez rodzica/opiekuna prawnego. 

§ 8. 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Oświaty.   

 

§ 9. 

Traci moc Zarządzenie Nr 3/2020 z dnia 3 stycznia 2020 r. Prezydenta Miasta Konina  

w sprawie zasad zwrotu kosztów przewozu do przedszkoli, szkół i ośrodków dzieci/uczniów 

niepełnosprawnych realizujących wychowanie przedszkolne, roczne przygotowanie 

przedszkolne, obowiązek szkolny lub nauki będących mieszkańcami Miasta Konina. 

§ 10. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia  i ma zastosowanie do umów zawieranych  

od miesiąca stycznia 2023 r. 

 

  Prezydent Miasta Konina 

              

Piotr Korytkowski 
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