Załącznik Nr 2
do Zarządzenia nr 23/2018
Wójta Gminy Krzywda
z dnia 29.05.2018 r.

UMOWA Nr ……………….
w sprawie określenia zasad zwrotu kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego i jego
opiekuna do placówki oświatowej środkami komunikacji publicznej
zawarta w dniu ………………………… w Krzywdzie pomiędzy:
Gminą Krzywda reprezentowaną przez Wójta Gminy ……………………………,
a …………………………………. zamieszkałą w ………………………………………, legitymującą
się dowodem osobistym nr …………….., zwaną

dalej

rodzicem niepełnosprawnego ucznia

………………………………….. urodzonego ……………………….

§ 1.
Na podstawie art.32 ust. 6/ art. 39 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U.
z 2017 r. poz. 59 z późn.zm.), zwane dalej „Ustawą” Gmina Krzywda zobowiązuje się do zwrotu
kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego (imię i nazwisko) ………………………………..
zamieszkałego w (adres) ……………………………………, zwanego dalej Uczniem, i jego opiekuna
(imię

i

nazwisko)

………………………………..

do

(nazwa

placówki

oświatowej)

………………………………………………………………..
§ 2.
Rodzic oświadcza, że :
1. Zapewnia dowożenie uczniów i opiekę do placówki oświatowej i z powrotem oraz że dowóz
odbywać się będzie środkami komunikacji publicznej.
2. Bilety dla ucznia i opiekuna zakupione zostaną z uwzględnieniem ulg wynikających z ustawy.
3. Opiekun ponosi wszelką odpowiedzialność za ewentualne szkody wynikające z wypadków
lub wszelkiego rodzaju zdarzeń wynikłych w czasie dowożenia ucznia i opieki nad nim
4. Gmina Krzywda nie bierze odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia jakiegokolwiek typu,
w wyniku których nastąpi szkoda materialna, uszkodzenie ciała czy śmierć, ucznia lub
opiekuna.
§ 3.
1. Zwrot kosztów przejazdu przysługiwać będzie rodzicowi za każdy dzień zrealizowanego
dowożenia ucznia w dniach nauki szkolnej oraz w dniach, w których obecność ucznia w szkole jest
konieczna ze względu na organizację zajęć szkolnych.
2. Wysokość miesięcznej kwoty zwrotu kosztów przejazdu ucznia i opiekuna środkami komunikacji
publicznej obliczana jest jako wysokość faktycznie poniesionych kosztów zakupu biletów

środkami komunikacji publicznej dołączonych do rozliczenia za każdy miesiąc dowożenia.
3. W przypadku dołączenia do miesięcznego rozliczenia biletów nie uwzględniających należnych ulg
na przejazdy ucznia i opiekuna, zostanie zwrócona równowartość ceny biletów uwzględniających
ulgi.
§ 4.
1. Zwrot kosztów dokonywany będzie za każdy miesiąc dowożenia z dołu, w ciągu 14 dni po złożeniu
przez rodzica wniosku o wypłatę zwrotu kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego do
placówki oświatowej, którego wzór stanowi załącznik do niniejszej umowy.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 należy złożyć w Gminnym Zespole Ekonomiczno –
Administracyjnym Szkół w Krzywdzie do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym
realizowano dowóz ucznia.
§ 5.
Zwrot kosztów następował będzie gotówką lub na rachunek bankowy wskazany przez rodzica..
§ 6.
Zwrot kosztów przejazdu realizowany będzie przez Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny
Szkół z siedzibą w Krzywdzie ul. Żelechowska 24 B, 21-470 Krzywda.
§ 7.
Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia ………………. do dnia …………………
§ 8.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
§ 9.
Wszelkie zmiany wynikające z niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 10.
Rozwiązanie umowy nastąpić może za dwutygodniowym okresem wypowiedzenia lub na podstawie
zgodnego oświadczenia strony umowy.
§ 11.
W sprawach nie unormowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego i ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

….…………….………………
(podpis Rodzica)

….…………….………………
(podpis Wójta)

Załącznik Nr 1 do Umowy w sprawie określenia zasad zwrotu
kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego i jego opiekuna do
placówki oświatowej środkami komunikacji publicznej

……………………………….....

……………………………….....

imię i nazwisko Rodzica

miejscowość, data

……………………………….
……………………………….....
Adres zamieszkania

Tel. ………………………….
WÓJT GMINY KRZYWDA
Rachunek o zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego oraz jego opiekuna
do placówki oświatowej środkami komunikacji publicznej
Przedkładam

rozliczenie

kosztów

przejazdu

środkami

komunikacji

publicznej

ucznia

……………………………………............................................................................ oraz jego opiekuna
w okresie od …………………………………………..….. do …………………………………………..
z miejsca zamieszkania, tj. ………….………………………………………………………….………
do …………………………..……………....……………………………………..……………………. .
(nazwa i adres placówki oświatowej)

Należność

wynikająca

z

zakupu

biletów

wynosi:

…..……….

zł

(słownie

złotych:

…………………………………………………………………………………………………………. )
W załączeniu przedkładam zakupione bilety.
Proszę o wypłacenie należności1:
 gotówką w kasie GZEAS
 przelewem na konto bankowe: ………………………….…………………………………………
(nazwa banku i numer rachunku bankowego)

….………………………………….
(data i podpis Rodzica)

_______________________________________________________________________
Wypełnia pracownik Urzędu

Dotyczy

dowozu

ucznia

niepełnosprawnego

……………………….……………….

………………………………………………….……………………..

w

do

…………..……………..

zgodnie z Umową Nr ………….….. z dn. …………….…….. na rok szkolny …………………………
Zatwierdzam

do

wypłaty

kwotę

zł

…………

gr

……….

(słownie:

………………………………………………………………………………………………….)

……………………………………
(data, podpis i pieczęć Głównego księgowego)

1

Zaznaczyć właściwe

……………………………………
(data, podpis i pieczęć kierownika jednostki)

