Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 120.84.2018
z dnia 14 grudnia 2018 roku

UMOWA NR

zawarta w dniu
wŁabiszynie pomiędzy :
Gminą Łabiszyn z siedzibą w Łabiszynie przy ul. Plac 1000-lecia l, reprezentowaną przez
Burmistrza Łabiszyna Pana
zwanym dalej Zleceniodawcą
a Panią/Panem
(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego*)

Legitymującą/cym się dowodem osobistym nr

zamieszkałą/łym

(miejscowość, ulica, nr domu i mieszkania, kod pocztowy)

będącą/cym rodzicem/opiekunem/opiekunem prawnym* dziecka/ucznia* niepełnosprawnego
(imię i nazwisko dziecka/ucznia niepełnosprawnego, PESEL)

Zwaną/nym w dalszej treści umowy opiekunem.

§1
Na podstawie art. 32 ust. 6 / art. 39 ust. 4 pkt. 3* ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo
oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. póz. 996 z późn. zm.) strony określają zasady zwrotu kosztów
przejazdu i opieki nad
(imię i nazwisko dziecka/ucznia niepełnosprawnego)

w czasie przejazdu do
(nazwa i adres przedszkola/szkoły/ośrodka)

oraz powrotu do miejsca zamieszkania wraz z opiekunem.
§2

Opiekun oświadcza, że
1) zobowiązuje się do dowożenia dziecka/ucznia niepełnosprawnego do
(nazwa i adres przedszkola/szkoły/ośrodka)

w celu realizacji obowiązku
oraz sprawowania opieki nad dzieckiem/uczniem w czasie dowozu i z powrotem do domu,
2) w czasie dowożenia bierze pełną odpowiedzialność za dziecko/ucznia, a także za ewentualne
szkody wynikające z wypadków lub wszelkiego rodzaju zdarzeń,
3) dojazd dziecka/ucznia do przedszkola/szkoły/ośrodka* odbywa się środkami komunikacji
publicznej* / dowożenie będzie realizowane samochodem osobowym marki
, Nr rejestracyjny
, rok produkcji
3
, o pojemności skokowej silnika
cm :

a) którego opiekun jest właścicielem/współwłaścicielem/użytkownikiem*

i posiada zgodę

współwłaściciela, upoważnienie właściciela* do użytkowania wzmiankowanego samochodu w celu
zapewnienia dowożenia dziecka/ucznia,
b) który - na podstawie pisemnego oświadczenia właściciela samochodu - jest użytkowany do
dowożenia dziecka/ucznia wraz z opiekunem,
4) zapewnia właściwy stan techniczny wymienionego samochodu osobowego, którym dowożone
będzie dziecko/uczeń,
5) najkrótsza odległość na trasie dom-szkoła-dom wynosi
kilometrów dziennie,
6) nie uzyskuje zwrotu lub dofinansowania kosztów dowożenia dziecka/ucznia ze źródeł innych niż
przewiduje niniejsza umowa.
§3

1. Zwrot kosztów przysługuje*:
a) w wysokości 60% stawki za kilometr przebiegu, określonej w rozporządzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalenia oraz sposobu dokonywania
zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli
i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz.U. z 2002 r. Nr 27, póz. 271 z późn. zm.),
tj. kwoty 0,50 zł, **
b) do wysokości ceny dołączonych biletów,**
na podstawie Wniosku o zawarcie umowy w sprawie zwrotu kosztów przejazdu dziecka/ucznia
samochodem pozostającym w dyspozycji opiekunów/środkami komunikacji publicznej*, zwanego
dalej Wnioskiem, stanowiącego załącznik do niniejszej umowy i potwierdzonej liczby dni obecności
w szkole.
2. Wniosek oraz potwierdzenie liczby dni obecności w szkole należy dostarczyć do Miejskiego
Zespołu Oświaty w Łabiszynie w terminie 5 dni po zakończeniu miesiąca rozliczeniowego.
3. Zwrot kosztów przejazdu będzie przekazywany opiekunowi miesięcznie z dołu w terminie do
14 dni od daty złożenia Wniosku na rachunek bankowy opiekuna.
4. Wysokość stawki przysługującej za l km - wskazanej w ust. l - może ulec zmianie w drodze
aneksu do umowy, w razie zmiany rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r.
w sprawie warunków ustalenia oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów
służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością
pracodawcy (Dz.U. z 2002 r. Nr 27, póz. 271 z późn. zm.).
5. Wysokość zwrotu kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej - wskazanej w ust. l stanowi równowartość ceny biletów - po uwzględnieniu ulgi wynikającej z ustawy z dnia 20
czerwca 1992 r. o uprawnieniach ulgowych przejazdów środkami transportu zbiorowego (t.j. Dz. U.
z 2018 r., póz. 295).
§4

Zasady zwrotu kosztów określone umową, dotyczą roku szkolnego z wyłączeniem dni wolonych od
nauki w czasie ferii szkolnych, świąt itp. oraz dni nieobecności ucznia odpowiednio w przedszkolu,
szkole lub ośrodku.
§5

Umowa zostaje zawarta na okres od dnia
do dnia
z tym, że każdej ze stron przysługuje prawo do jej rozwiązania za uprzednim dwutygodniowym
wypowiedzeniem.

§6
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§7

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umową stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz ustawy Prawo oświatowe.
§8

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje
Burmistrz Łabiszyna, a jeden otrzymuje opiekun.

(podpis i pieczęć Burmistrza Łabiszyna)

"niepotrzebne skreślić
**wybraća)lubb)

MISTRZ

(czytelny podpis opiekuna)

