
 

*niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

 

 

 

........................., dnia ........................... 
(miejscowość i data) 

 

..................................................... 
(imię i nazwisko wnioskodawcy) 

 

.................................................... 
(miejsce zamieszkania) 

 

................................................... 
(nr telefonu) 

             

        Wójt Gminy Stara Biała  

 

 

WNIOSEK 

o zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego do szkoły/przedszkola/ośrodka
* 
prywatnym 

samochodem osobowym w roku szkolnym .............................. 

 

 

Dane do rozpatrzenia: 

1. Imię i nazwisko ucznia:  ..............................................................................................................................   

2. Data urodzenia:  ...........................................................................................................................................  

3. Miejsce zamieszkania:  ................................................................................................................................  

4. Nazwa i adres szkoły/przedszkola/ośrodka
*
, do której będzie dowożony uczeń niepełnosprawny:  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

5. Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego
*
, miejsce zamieszkania, nr dowodu tożsamości:  ................    

 .........................................................................................................................................................................  

6. Oświadczam, że najkrótsza odległość z miejsca zamieszkania do szkoły/przedszkola/ośrodka
*
 wynosi 

.......... kilometrów. 

7. Dziecko będzie dowożone przez rodzica/opiekuna prawnego
*
 samochodem z aktualnymi badaniami 

technicznymi marki .............................................................. o pojemności skokowej silnika ……………... 

i numerze rejestracyjnym ..................................... na trasie miejsce zamieszkania - 

szkoła/przedszkole/ośrodek – miejsce zamieszkania. 

8. Załączniki do wniosku: 

właściwe zaznaczyć x 

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 47.2018

Wójta Gminy Stara Biała

z dnia 25 lipca 2018 r.
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aktualne orzeczenie o niepełnosprawności dziecka- kserokopia  

aktualne orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia 

specjalnego - kserokopia 

 

aktualne orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wystawione 

przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną - kserokopia 

 

 

skierowanie do kształcenia specjalnego - kserokopia  

zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły/przedszkola - oryginał  

dowód rejestracyjny samochodu i polisa ubezpieczeniowa OC, NW- kserokopia  

Inne dokumenty: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oświadczam, że:  

1. wszystkie dane podane we wniosku są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym. Jestem świadoma/y 

odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych danych lub zatajenie prawdy na podstawie art. 65 

ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2018 r. poz. 618, z późn. zm.); 

2. osoba, która będzie dowoziła dziecko posiada uprawnienia do kierowania pojazdem zgodnie z ustawą 

z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2017 r. poz. 978, z późn. zm.); 

3. wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku dla celów związanych 

z organizacją dowozu uczniów do szkół/przedszkoli/ośrodków, zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000). 

 

 

 

 

 

                                                                                             ……………………………………. 
                                                                                                                           (czytelny podpis wnioskodawcy) 

 

Klauzula informacyjna 

Szanowni Państwo, 

realizując obowiązek wynikający z art. 13, 14 i 15 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 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  – zwanego RODO uprzejmie informuję, że: 

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Stara Biała, Biała ul. Jana 

Kazimierza 1, 09 411 Biała. 

2) Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Stara Biała jest Pani Aleksandra Cylińska,  

adres e-mail: iod@starabiala.pl 

(zgodnie z Zarządzeniem nr 30.2018 Wójta Gminy Stara Biała z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie 

wyznaczenia jednego Inspektora Ochrony Danych w Gminie Stara Biała) 

  

W Urzędzie Gminy Stara Biała Państwa dane osobowe przetwarza się na podstawie obowiązujących 

przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody w celu: 
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1) wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych; 

2) realizacji umów, których stroną jest Gmina bądź Urząd; 

3) w pozostałych przypadkach Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej, 

dobrowolnie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody. W pewnych sytuacjach 

niepodanie danych w zakresie wymaganym przez Administratora może skutkować niemożnością 

realizacji usługi. 

  

Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione: 

1) organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działające na 

zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie 

obowiązującego prawa; 

2) innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe których 

Administratorem jest Wójt Gminy Stara Biała. 

   

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, natomiast nie będą one 

profilowane oraz przekazywane do państw trzecich. 

  

Okres przechowywania danych osobowych określa rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 

18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz 

instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba, że przepisy ustaw 

stanowią inaczej, z wyłączeniem: 

1) nagrań rozmów telefonicznych i zapisów formularzy kontaktowych obsługiwanych przez Urząd Gminy 

Stara Biała – do chwili całkowitego zapisu dysku twardego na którym zapisywane są nagrania; 

2) nagrań z monitoringu wizyjnego budynku – do chwili całkowitego zapisu dysku twardego na którym 

zapisywane są nagrania. 

  

Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, 

przenoszenia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, 

a także prawo do cofnięcia wcześniej udzielonej zgody.   

 

Jeżeli uznacie Państwo, że dane osobowe, których Administratorem jest Wójt Gminy Stara Biała są 

przetwarzane niezgodnie z prawem możecie Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

  

 

 

                                                                                           ……………………………………. 
                                                                                                                           (czytelny podpis wnioskodawcy) 
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