
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 107/2019 Wójta Gminy Siemkowice z dnia 30 grudnia 

2019 r. 

 
……………………………………….…   ………………………, dnia ………… 
/imię i nazwisko wnioskodawcy/                           /miejscowość/               /data/ 

 

………………………………….………. 
/adres wnioskodawcy/ 
 

………………………………………….. 
/nr telefonu/ 
 

 

 

 

WNIOSEK O ZWROT KOSZTÓW PRZEJAZDU UCZNIA NIEPEŁNOSPRAWNEGO DO 

PRZEDSZKOLA/SZKOŁY/OŚRODKA 

 

Wnioskuję o zwrot kosztów przejazdu dziecka/ucznia niepełnosprawnego organizowany przez 

rodzica/opiekuna/opiekuna prawnego prywatnym samochodem w roku szkolnym …………………….. 

 

1. Imię i nazwisko dziecka/ucznia……………………………………………………………………….. 

2. Data urodzenia ………………………………………………………………………………………… 

3. Adres zamieszkania dziecka/ucznia …………………………………………………………………… 

4. Dziecko uczęszcza do .................................................………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 
/nazwa i adres przedszkola/szkoły/ 

 

5. Najkrótsza odległość na trasie miejsce zamieszkania – przedszkole/szkoła/ośrodek wynosi ……….. 

6. Dziecko dowożone będzie przez rodzica/opiekuna/opiekuna prawnego …………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………… 
/imię i nazwisko, seria i numer dowodu osobistego/ 

zamieszkałego w ………………………………………………………………………………………... 

będącego użytkownikiem samochodu – marka …………………………………., o pojemności silnika 

……………………………………i numerze rejestracyjnym …………………………………………  . 

7. Oświadczam, że rodzic/opiekun/opiekun prawny jest/nie jest zatrudniony w ……………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………… 
/nazwa i adres zakładu pracy/ 

8. Załączniki do wniosku: 

a/ aktualne orzeczenie/skierowanie o potrzebie kształcenia specjalnego dziecka/ucznia; 

b/ aktualne zaświadczenie z przedszkola, szkoły/ośrodka poświadczające, że dziecko uczęszcza do 

danej placówki. 

9. Oświadczam, że podane we wniosku dane są zgodne ze stanem faktycznym. Zobowiązuję się 

niezwłocznie powiadomić Urząd Gminy w Siemkowicach o zaistniałych zmianach. 

 

 

       ……………………………………….………………….. 

                /podpis rodzica, opiekuna, opiekuna prawnego/ 



Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 107/2019 Wójta Gminy Siemkowice z dnia 30 grudnia 

2019 r. 

 
 

 INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH 

 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Siemkowice, Adres: Plac Wolności 1, 98-354 Siemkowice. Kontakt: tel. (43) 841-72-69. 
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są ̨w celu/celach wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Wójcie Gminy Siemkowice, tj. zorganizowania lub 
zwrotu kosztów przejazdu ucznia / ucznia (dziecka) z miejsca zamieszkania do szkoły/przedszkola, gdzie realizuje obowiązek szkolny lub wychowanie 
przedszkolne. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj. art. 32 ust. 5-7 oraz 
art. 39 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. Pani dane nie będą udostępniane innym podmiotom.  Pani/Pana dane osobowe będą 
przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia sprawy, a następnie archiwizowane przez okres 5 lat zgodny z obowiązującym w Urzędzie Gminy 
jednolitym rzeczowym wykazem akt. Podanie przez Panią/̨Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z zorganizowaniem 
lub zwrotem kosztów przejazdu ucznia z miejsca zamieszkania do szkoły/przedszkola, gdzie realizuje obowiązek szkolny lub wychowanie przedszkolne. Zgodnie 
z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 26 kwietnia 2016r przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania 
ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a  także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie 
danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej, prawo do ograniczenia 
lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 
2, 00-193 Warszawa). Wszelkie kwestie dotyczące danych osobowych należy kierować do Inspektora Ochrony Danych na adres e-mail: inspektor@myiod.pl lub 
w sekretariacie Urzędu Gminy. 

 


