GP-OR.0050.455.2020
ZARZĄDZENIE Nr 455/2020
PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
z dnia 26 marca 2020 r.
w sprawie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół lub placówek
Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) w związku art. 32 ust. 6, art. 39 ust. 4
i 39 a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148
z późn. zm.1), w związku z § 27c pkt 9 uchwały Nr XLVI/1422/2008 Rady Miasta
Stołecznego Warszawy z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie przekazania dzielnicom m.st.
Warszawy do wykonania niektórych zadań i kompetencji m.st. Warszawy (Dz. Urz. Woj.
Maz. z 2016 r., poz. 6725) zarządza się, co następuje:
§ 1. Określa się:
1. wzór wniosku o zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego, stanowiący
załącznik nr 1 do zarządzenia,
2. wzór umowy pomiędzy dowożącym a Miastem Stołecznym Warszawa dotyczącej
dowożenia ucznia niepełnosprawnego do przedszkola, szkoły lub placówki,
stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia,
3. wzór oświadczenia potwierdzającego realizację uzgodnionych warunków umowy,
stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzom Dzielnic m.st Warszawy właściwym
ze względu na miejsce zamieszkania ucznia.
§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy oraz
na tablicach ogłoszeń Urzędów Dzielnic m.st Warszawy.
§ 4. 1.Traci moc Zarządzenie Nr 1063/2019 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia
21 czerwca 2019 r. w sprawie realizacji zadania polegającego na zapewnieniu transportu
i opieki nad uczniami niepełnosprawnymi w czasie przewozu na trasie dom – szkoła, szkoła–
dom.
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Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2019 r. poz. 1680, 1681, 1818,
2197 i 2248.

2. Do umów zawartych na podstawie zarządzenia, o którym mowa w ust. 1, stosuje się
przepisy tego zarządzenia.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
z up. PREZYDENTA M.ST. WARSZAWY
/-/ Michał Olszewski
Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy
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