Załączik n.

1

do z3fżądzenia Burmi§liua Kruszwicy
Nr l70ll9 z dnia 23 grudnia 20l9 r,

o

WNIosEK

zawarci€ umowy w §plawie zwrotu kosztów przewozu dziecke niepćłnosprawnego do
placówki

Występuję z wnioskiem o: zawalcie umowy w sprawie zwlotu kosńów przewozu dziecka do szkoły
podśawowej, ponadpodstawowej, młodzieżowego ośrodka wychowawczego, młodzieżowego
ośrodka§ocjoterapii, specjalnego ośrodkaszkolno-wychowawczego, specjalnego ośrodka
wychowawczego dla dzieci imłodzieży wymagających stosowania §pecjalnej organizacji nauki,
metod pracy i wychowania / przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej
formy wychowania przedszkolnego lub ośrodkarewalidacyjno-wychowawczego* samochodem we
własnym zakresie/przez inny podmiot*,
Dane niezbędne do rozpatrzenia wniosku:

J

Nazwisko i imię, nr pesel dziecka:

2

Data i miejsce urodzenia dziecka:

3.

Adres zamieszkania dziecka (ulica, nr domt/mieszkania, kod, miejscowość):

4.

Placówka, do Llórej skierowano dziecko (nazwa idokładny adres):

5, Nazwisko

i

imię wnioskodawcy (rodzica lub opiekuna prawnego), osoby

(podmiotu)

sprawującego pieczę zastępczą nad dzieckiem:

6, Adres

zamieszkania wnioskodawcy (rodzica

lub opiekuna

prawnego,

osoby (podmiotu)

sprawującego pieczę zastępczą nad dzieckiem ulica, nr domu/mieszkania, kod, miejscowośó,
numer t€lefonu)

,7,

i

Miej§ce pracy wnioskodawcy realiztrjącego przewóz (rodzica lub opiel-una prawnego) osoby
(podmiotu) §prawującego pieczę zastępcżą nad dzieckiem, realizującego przewóz dziecka ulicą
nr domu./mieszkania, kod, miejscowość, numer tęlefonu

8, dziecko dowożone będzie przez

zaśtępczą nad

nazwisko)

---

..-

---

... ...

rodz:Lca/

opiekuna prawnego/ osobę (podmiot) sprawujący pieczę

dzieckiem, inny

.

legitymującego

się

podmiot* (inię

dowodem

osobistym

..,.,,,,,,,,,,,,..,nr,.,,,,,,.,,..,,..,,,,,,,,,,,,,,,.,,..,,..,,,będącegowłaścicielem/posiadaczemsamochodu*:

i

§eria

marka,
- model
- rok produkcji:
- pojemnośćskokowa

- moc
- numer rejestracyjny

.

- rodzaj paliwa: wpisać

właściwe(PB95/PB/9s/ONŁPG),,,,,,,,,,,,, .,,,,,,,

- Średnie zużycie paliwa wjednostkach na 100 kilometrów dla pojazdu, którym będzie

realizowany przewóz wedfug danych producenta pojazdu wynosi

9

Codzienna trasa przejazdu rodzica, opiekuna prawnego osoby sprawującej pieczę zastępczą nad
dzieckiem:

-natrasiedom-szkoła-domołącznejdługości,,,,,,,,,..,,.,, ,.,,,,,,.,..,,,,,.,,..krn
- na fia§ie dom - szkoła - miejsce pracy - szkoła- dom o łącznęj dfugości,,,,,.,...
,,,,km
- na trasie dom - szkoła - dom - szkoła dom o łącznej dfugości
km*
10.

Dokllmenty załączone do wniosku **:

Alólalnc orzeczenie poradni psychologicżno-pedagogicznej

o pobzebie

ksźałcenia

specjalnegodzlecka,
sklerowanie dzi€cka do kształcenia spec.jalnego w danej placówce (dotycry
§,lko s^ół i
oŚrodków specjalnych), wyda4e pfżcz starostę,
Potwierdzenie przyjęcia dziecka do szkĄ lub oSroaka spec1al-Ęo, wydan;prż; dyrektora
szkoły lub plaówki.
Potwierdzenie przyjęcia dziecka do klasy integracyl"ej lub od<lziału i.,tĘracy,jĘo, *ydane
przez dyrckora szkoly lub placówki,
Innc dok!ment}

ll.

od,.

Przewidl,rvany okres dowożenia na jaki ma być żawalta umowa
,
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12. oświadczenie wnioskodawcy: oświadczam, że wszystkie dane zawalte we Wniosku są

prawdziwe,

dnia

(ni€isowoŚĆ)
13, Proszę
numer:

bzŃhty podpis wnioskodfuc),.)

o przekazanie pieńędzy z tytułu zwrotu ko§ztów dowozu dzi€cka na konto osobiste

,,, ,,,,,,,,,, ,,,,,,, dnia
*

G łte ky p o dp k

wła&iwe podkr€ślić

** dołączony do

w

r9 n i o s kn

d tłc|)

o§ku dokument zaznłczyć zneki€m,,x'

o weryftkacji fornsh€j i nerytorycznej wnio§ku:
wliosek zawiera bnki fomalnc / wliosek kompletny*
wnios€k sp€htia lo:Jłeria do zawarcia umowy / wnio§ek nie spehia k§,tęńów do zawarcia umowy

hformacja
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