
 

ZARZĄDZENIE NR 0050/144/2022 

WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW 

z dnia 14 grudnia 2022 r. 

 

 w sprawie zmiany sposobu zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie 

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

wychowania przedszkolnego, szkoły, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego dzieci i uczniów 

niepełnosprawnych oraz zwrotu rodzicom/opiekunom prawnym kosztów przewozu dzieci, 

 młodzieży i uczniów niepełnosprawnych oraz rodziców/opiekunów prawnych 
 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.1) oraz art. 32 ust. 6, art. 39 ust. 4, art. 39a ustawy 

z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1148 z późn. zm.2), zarządza 

się co następuje: 

 

§ 1. W Zarządzeniu Nr 0050/21/2020  Wójta Gminy Świerczów z dnia 24 lutego 2020 r. 

w sprawie sposobu zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu 

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

przedszkolnego, szkoły, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego dzieci i uczniów 

niepełnosprawnych oraz zwrotu rodzicom/opiekunom prawnym kosztów przewozu dzieci, 

młodzieży i uczniów niepełnosprawnych oraz rodziców/opiekunów prawnych § 3 ust. 3 otrzymuje 

brzmienie: 

„§ 3.3. Umowy indywidualne o zwrot kosztów przewozu zawierane są na podstawie 

niniejszego zarządzenia po ustaleniu przez Radę Gminy Świerczów stawki za 1 km przebiegu 

pojazdu, zgodnie z Ustawą.”. 

 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy. 

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 grudnia 2022 r. 

 

 

  

 

 

 

Wójt Gminy Świerczów 
 

                                                                                      mgr Barbara Bednarz  
 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1005, poz. 1079 i poz. 

1561. 
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2021 r. poz. 762 

oraz z 2022 r. poz. 655, poz. 1079, poz. 1116, poz. 1383, poz. 1700, poz. 1730 i poz. 2089. 


