Zarządzenie Nr 121/2011
Burmistrza Ozimka
z dnia 23 września 2011r.
w sprawie zmiany zarządzenia Nr 82/2010 Burmistrza Ozimka z dnia 01 października 2010r.
w sprawie zasad organizacji bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu oraz zasad
zawierania umów dotyczących zwrotu kosztów przejazdu uczniów, dzieci i młodzieży.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z
2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), w związku z art. 14a ust. 4 i art. 17 ust. 3a ustawy z dnia 7
września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) zarządzam, co
następuje:
§1
W zarządzeniu Nr 82/2010 Burmistrza Ozimka z dnia 01 października 2010r. w sprawie zasad
organizacji bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu oraz zasad zawierania umów
dotyczących zwrotu kosztów przejazdu uczniów, dzieci i młodzieży w § 3:
1) ust. 2 otrzymuje brzmienie: ”2. Umowa, o której mowa w § 1 ust. 2, zawierana jest na
okres od dnia złożenia wniosku, nie wcześniej jednak niż od 1 września danego roku
szkolnego, do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych, nie dłużej
jednak niż do ostatniego dnia ważności orzeczenia o niepełnosprawności, orzeczenia o
potrzebie kształcenia specjalnego lub skierowania ucznia przez starostę właściwego ze
względu na miejsce zamieszkania ucznia do szkoły. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2
do zarządzenia.”;
2) po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: „3. W przypadku, gdy z przyczyn, o których mowa
w ust. 2, okres, na jaki została zawarta umowa, jest krótszy niż termin zakończenia
rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych, kolejną umowę, w tym samym roku
szkolnym, zawiera się na podstawie wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 1, od daty
wystawienia nowego orzeczenia lub skierowania.”
§2

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Gminnego Zakładu Oświaty w Ozimku.
§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podjęcia.

