U M O W A Nr ……
określająca zasady zwrotu kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego i opiekuna do
przedszkola prywatnym samochodem osobowym
zawarta w dniu ……….. w Lyskach pomiędzy:
Gminą Lyski – Gminnym Zespołem Obsługi Placówek Oświatowych w Lyskach,
ul. Dworcowa1a, 44-295 Lyski reprezentowanym przez:
Dyrektora - ………………………………………….., zwaną dalej „Gminą Lyski”
a
Panią/Panem …………………… - rodzicem (opiekunem prawnym) …………………
zamieszkałym w ………………………………………………zwaną dalej „Opiekunem”.
§1
Gmina Lyski realizując obowiązek wynikający z art. 39 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia
września 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910) w zakresie zapewnienie
dowożenia i opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym ……………….urodzonym………….r.
w ………………

zamieszkałym w ………………………..powierza ten obowiązek

Opiekunowi na trasie …………………………., który bierze za nie pełną, w tym zakresie,
odpowiedzialność.
§2
Opiekun oświadcza, że:
1. będzie wykorzystywał własny samochód do przewożenia dziecka niepełnosprawnego
do ………………………………… zwanej dalej „placówką oświatową”, na trasie, o której
mowa w §1 Umowy, biorąc za nie odpowiedzialność i opiekując się nim w czasie przewozu,
2. posiada ważne ubezpieczenie OC na czas transportu dziecka niepełnosprawnego.

§3
1. Opiekun ponosi wszelką odpowiedzialność za ewentualne szkody wynikające z wypadków
lub wszelkiego rodzaju zdarzeń wynikłych w czasie dowożenia i opieki nad dzieckiem do
placówki oświatowej.
2. Obowiązkiem Opiekuna jest zapewnienie właściwego stanu technicznego pojazdu, którym
przewożone będzie dziecko niepełnosprawne.

3. Gmina Lyski nie bierze odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia jakiegokolwiek typu,
w wyniku, których nastąpi w szczególności szkoda materialna, uszkodzenie ciała czy śmierć,
spowodowana działalnością Opiekuna.
§4
Odległość pomiędzy miejscem zamieszkania, a placówką oświatową wynosi ……………..
km.
§5
1.

Zwrot kosztów jednorazowego przewozu następuje w wysokości określonej według
wzoru:
koszt = (a-b) ∗ c ∗ ___d____
100

gdzie:
a – liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania do
przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania
przedszkolnego, ośrodka rewalidacyjno- wychowawczego, szkoły podstawowej albo
szkoły ponadpodstawowej, a także przewozu rodzica z tego miejsca do miejsca
zamieszkania lub miejsca pracy, i z powrotem,
b – liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania rodzica do
miejsca pracy i z powrotem, jeżeli nie wykonywałby przewozu, o którym mowa w lit. A,
c – średnia cena jednostki paliwa w danej gminie właściwego dla danego pojazdu,
d – średnie zużycie paliwa w jednostkach na 100 kilometrów dla danego pojazdu według
danych producenta pojazdu.
2. Dane, o których mowa w ust. 1 Opiekun przestawia Zleceniodawcy według wzoru
określonego w załączniku nr 1.
3. Zwrot kosztów przejazdu na trasie, o której mowa w § 1 Umowy, realizowany będzie przez
Gminę Lyski w okresie od ……….. r. do dnia zakończenia zajęć w roku szkolnym 2020/2021.
4. Środki finansowe w wyliczonej wysokości przejazdu dziecka niepełnosprawnego do
placówki oświatowej zostaną wypłacone na rachunek bankowy Opiekuna w terminie 7 dni od
dnia dostarczenia zaświadczenia, o którym mowa w § 5 ust. 5. Od należności określonej w
zdaniu pierwszym nie zostanie odprowadzona zaliczka na podatek dochodowy od osób
fizycznych.
5. Warunkiem zwrotu kosztów przejazdu jest przedstawienie przez Opiekuna dziecka
niepełnosprawnego zaświadczenia potwierdzającego ilość dni, w których dziecko uczęszczało

do placówki oświatowej, o której mowa w § 2 ust. 1, nie później niż do 10-go dnia miesiąca
następującego po miesiącu, w którym realizowano dowóz dziecka niepełnosprawnego,
natomiast za miesiąc grudzień - do dnia 23 grudnia.
6. Dane dotyczące liczby dni, w których dziecko niepełnosprawne uczęszczało na zajęcia
lekcyjne, potwierdza placówka oświatowa, do której dziecko uczęszcza. Nie przysługuje
refundacja kosztów przejazdu za dni nieobecności dziecka w placówce oświatowej.
7. Opiekun zobowiązany jest do realizacji dowozu dziecka w dniach nauki szkolnej oraz
w dniach, w których obecność dziecka w placówce oświatowej jest konieczna ze względu na
organizacje zajęć (np. rekolekcje szkolne, odpracowywanie zajęć za inny dzień itp.).
§6
Umowę zawiera się na okres od ……….. r. do zakończenia nauki w roku szkolnym 2020/2021.
§7
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
§8
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§9
W sprawach nieunormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.

.........................................
(rodzic/opiekun)

…………………………..
(osoba działająca w imieniu jst)

