
Dębowiec, dnia ........................................... 
…………………………………….………….. 
/Nazwisko i imię rodzica/opiekuna prawnego/ 

 

…………………………………..…………….. 
/Adres zamieszkania: ulica, nr domu i mieszkania/ 

 

……….….......................................................... 
/seria i dowodu osobistego rodzica/opiekuna prawnego / 

 

……….….......................................................... 
/PESEL rodzica/opiekuna prawnego / 

 

…… - ……….   ……….……………………... 
/Kod pocztowy, miejscowość/ 

 

……………………….………………………..   Wójt Gminy Dębowiec 

/Telefon/         ul. Katowicka 6 

……………………………..…………………..   43-426 Dębowiec 
/E-mail/ 

 

WNIOSEK O ZWROT KOSZTÓW PRZEWOZU UCZNIA NIEPEŁNOSPRAWNEGO 
 

Proszę o zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego …...….……….………………………… 

(imię i nazwisko ucznia) do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy 

wychowania przedszkolnego, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, szkoły podstawowej albo 

szkoły ponadpodstawowej (odpowiednie podkreślić). 

1. Dane dotyczące ucznia. 

dokładny adres 

zamieszkania 

 

dokładny adres 

przedszkola/ szkoły 

/placówki 

 

2. Informacje dotyczące pojazdu, którym dowożony będzie uczeń. 

1. Marka samochodu  

2. Model  

3. Rok produkcji  

4. Numer rejestracyjny samochodu  

5. Numer dowodu rejestracyjnego  

6. Pojemność skokowa silnika w cm3 ………… cm3 

3. Informacje dotyczące trasy dowozu. 

1. 
Liczba kilometrów z miejsca zamieszkania do przedszkola/ szkoły/placówki (w 

jedną stronę) 
……… km 

Punkty 2, 3 i 4 należy wypełnić, jeśli dowóz dziecka odbywa się na trasie przejazdu rodzica/prawnego 

opiekuna do miejsca pracy. 

2. Liczba kilometrów z przedszkola/szkoły/placówki do miejsca pracy rodzica ……… km 



3. 
……………………………………………………………………………………………… 
Adres miejsca pracy rodzica/ prawnego opiekuna 

4. Liczba kilometrów z miejsca zamieszkania do miejsca pracy rodzica ……… km 

Oświadczam, że podane we wniosku informacje są zgodne ze stanem faktycznym i zobowiązuję się do 

okazania dowodu rejestracyjnego pojazdu i zaświadczania o miejscu zatrudnienia w przypadku 

wątpliwości co do poprawności danych zawartych we wniosku. 

4. Zwrot kosztów przewozu ucznia  proszę wpłacić na rachunek bankowy: 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

(nazwa i numer konta bankowego) 

 
Dębowiec, dnia ………………………………… 

…………………………… 

/Podpis wnioskodawcy/ 

 
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informuję, iż zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. 

UE L z 04.05.2016 r.,    Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie „RODO”, oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 

roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. Poz. 1000).   

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Dębowiec reprezentujący Gminę 

Dębowiec z siedzibą: Dębowiec 43-426, ul. Katowicka 6                                                                                         

 Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w 

sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób: 

- pod adresem poczty elektronicznej: iod.ug@debowiec.cieszyn.pl 

- pisemnie na adres siedziby Administratora. 

Dane osobowe będą przetwarzane w celach : 

- realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z Ustawą z 14 grudnia  2016 

roku- Prawo oświatowe; 

- przygotowania, zawarcia oraz realizacji umowy zgodnej z treścią  wniosku; 

- celom administracyjnym i archiwalnym. 

Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych  do ich 

przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w 

okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane. Na zasadach określonych przepisami 

RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora: dostępu do treści swoich danych 

osobowych, usunięcia danych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, ograniczenia 

przetwarzania swoich danych osobowych, przenoszenia swoich danych osobowych ( w sytuacji jeśli 

przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy ). Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych 

konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze ma Pani/Pan prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej 

wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie 

Pani/Pana danych do momentu jej wycofania. Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych 

osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia 

skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową 

zawarcia umowy .Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 

profilowane.  

 

Dębowiec, dnia ………………………………… 

…………………………… 

/Podpis wnioskodawcy/ 

 

Załączniki:  

1. Aktualne zaświadczenie z przedszkola/szkoły/placówki. 

2. Kopia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgm2tsnrrguytsltqmfyc4mzuhaztimztgq

