
ZARZĄDZENIE NR 29/2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO

z dnia 4 kwietnia 2018 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 61/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 19 lipca 2017 
r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego zasady dowozu dzieci / uczniów 

niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy Czerniejewo do najbliższego przedszkola/ szkoły / 
ośrodka

Na podstawie art. 32 ust. 6, art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U. 2017 
poz. 59 ) , w związku z art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2017 r. poz. 
1875 ze zm. ) zarządzam, co następuje:

§ 1. W załączniku do Zarządzenia Nr 61/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia                        
19 lipca 2017 r. w pkt I ppkt 2 fragment o dotychczasowym brzmieniu: „zwrot kosztów dowozu dziecka 
własnym środkiem transportu wynosi 300,00 zł za miesiąc realizacji przez dziecko wychowania 
przedszkolnego i będzie realizowany poprzez zwrot na wskazany we wniosku numer rachunku bankowego” 
otrzymuje brzmienie:

„zwrot kosztów dowozu dziecka własnym środkiem transportu wynosi 400,00 zł za miesiąc realizacji 
przez dziecko wychowania przedszkolnego i będzie realizowany poprzez zwrot na wskazany we wniosku 
numer rachunku bankowego”.

§ 2. W załączniku do Zarządzenia Nr 61/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia                     
19 lipca 2017 r. w pkt II ppkt 2 fragment o dotychczasowym brzmieniu: „zwrot kosztów dowozu ucznia 
własnym środkiem transportu wynosi 300,00 zł za miesiąc realizacji przez ucznia obowiązku szkolnego / nauki 
i będzie realizowany poprzez zwrot na wskazany  we wniosku numer rachunku bankowego” otrzymuje 
brzmienie:

„zwrot kosztów dowozu ucznia własnym środkiem transportu wynosi 400,00 zł za miesiąc realizacji 
przez ucznia obowiązku szkolnego /nauki i będzie realizowany poprzez zwrot na wskazany we wniosku 
numer rachunku bankowego”.

§ 3. Pozostałe zapisy Zarządzenia  Nr 61/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 19 lipca 
2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego zasady dowozu dzieci/uczniów 
niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy Czerniejewo do najbliższego przedszkola/ szkoły / ośrodka 
pozostają bez zmian.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 kwietnia 2018 r.

Burmistrz
Miasta i Gminy Czerniejewo

Tadeusz Szymanek
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