
        Załącznik Nr 4 do Regulaminu 

U M O W A  

 

 
zawarta w Kroczycach w dniu ................................. r. pomiędzy: 

Gminą Kroczyce, ul. Batalionów Chłopskich 29, 42-425 Kroczyce reprezentowaną przez  

Stefana Pantaka Wójta Gminy Kroczyce zwanym dalej Gminą  

a Panem/Panią ...................................................................................................................................... 

zamieszkałym/łą ................................................................................................................ 

legitymującym/ą się dowodem osobistym ....................................................................... 

będącym/ą rodzicem/opiekunem prawnym ucznia ................................. zwanym/ą dalej Opiekunem. 

 

§ 1 

 

Umowa  zawarta zostaje na podstawie art.17 ust.3a pkt.3 ustawy z dnia 7 września 1991r. 

o systemie oświaty (Dz. U. 2015r. poz. 2156 ze zm. ).                                                                              

1. Opiekun oświadcza, że dysponuje samochodem osobowym marki .........................................  

o pojemności silnika ......................cm
3
, rok produkcji.................., numer rejestracyjny 

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

2. Opiekun zapewnia dowożenie i opiekę ucznia ............................... zamieszkałego  

w..............................................................., posiadającego orzeczenie Nr ..................... 

o potrzebie kształcenia specjalnego, na trasie dom –.....................................................- dom 

Odległość pomiędzy miejscem zamieszkania a placówką oświatową wynosi ........... km 

3. Opiekun oświadcza, że posiada aktualne ubezpieczenie pojazdu na czas dowozu 

niepełnosprawnego dziecka.  

4. Opiekun oświadcza, że samochód określony w niniejszej umowie jest przystosowany do 

transportu dziecka niepełnosprawnego zgodnie z przepisami. 

5. Opiekun oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku  

z  dowozem dziecka do szkoły i z powrotem (art. 23 ust.1 pkt.1 i art.27 ust.2 pkt.1 ustawy   

 z  dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z  2002 r.  Nr 101 poz. 926  

ze zm.) 

 

§ 2 

 

Wysokość kosztów dowozu dziecka ponoszonych w jednym dniu do szkoły i z powrotem 

obliczona jest następująco : 

1. Odległość z miejsca zamieszkania do szkoły x 2 (O) – ..... km 

2. Średnie spalanie na 100 km (Sp) – ......... litrów 

3. Przyjęta do obliczeń średnia cena paliwa (C) ............zł 

4. Koszty dowozu (K) :  K = O x (Sp:100) x C  

 

 

 

 

 

 

 



§ 3 

Wysokość miesięcznej kwoty zwrotu kosztów dowozu jest obliczana jako iloczyn kwoty .......... zł 

ustalonej zgodnie z §2 umowy i liczby dni obecności ucznia w szkole w miesiącu rozliczeniowym. 

Rodzic, lub opiekun prawny składa w referacie oświaty Urzędu Gminy Kroczyce 

ul. Sienkiewicza 7 rachunek, którego wzór stanowi załącznik do tej umowy, za dowóz ucznia 

niepełnosprawnego nie później niż do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym 

realizowano dowóz ucznia. 

Wypłata środków finansowych z tytułu zwrotu kosztów przejazdu ucznia, następuje nie później niż  

14 dni od dnia złożenia rachunku, na konto bankowe Opiekuna.  

Nr konta .................................................................................................................................  

Nie przysługuje zwrot kosztów przejazdu za dni nieobecności ucznia w szkole. 

 

§ 4 

 

Umowa obejmuje okres jednego roku szkolnego t.j. od 1 września ...........r do ....... czerwca .............. r.  

Każdej ze stron przysługuje prawo do rozwiązania umowy za dwutygodniowym okresem 

wypowiedzenia . 

 

§ 5 

 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

§ 6 

 

Wszelkie zmiany wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 7 

 

W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

 

 

 

 

Opiekun                                                                                  Gmina 

 

 

 

 

 

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

 

 

 



          Załącznik do umowy  

          z dnia .......................... 

 

 

 
Kroczyce, dnia ..................... 

......................................................................... 
Nazwisko i imię rodzica, opiekuna prawnego 

 

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

 

......................................................................... 
adres 

 

Rachunek 
rodzica/opiekuna prawnego 

 
Przedkładam rachunek za przejazdy ucznia ............................................................. w okresie 

od............................. do ................................. z miejsca zamieszkania do 

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

 

......................................................................... 
Podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Opinia dyrektora placówki 

 
Ilość dni obecności dziecka w szkole w wyżej wymienionym okresie wynosi .................dni 

 

 

 

........................................................... 
Podpis i pieczęć dyrektora szkoły 
 

___________________________________________________________________________ 

 
Rozliczenie 

 

............. zł x liczba dni .........  =  ......................zł 

Zatwierdzam do wypłaty kwotę............................. zł 

słownie:   ..................................................................................................................................... 

 

Kroczyce, dnia ............................................... 

 

 

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

rozliczenie wykonał      podpis osoby zatwierdzającej 
 


