
Załącznik Nr 2 
do Zarządzenia nr 88/2022 
Kamienia Krajeńskiego z dnia 16 grudnia 2022 r. 
 

 

 
U M OWA nr ....   

w sprawie zwrotu kosztów dowożenia ucznia niepełnosprawnego 
 

zawarta w dniu ………………………….. r. w Kamieniu Krajeńskim pomiędzy: 
 
Gminą Kamień Krajeński z siedzibą przy ul.  Plac Odrodzenia 3, 89-430 Kamień Krajeński,            
NIP 5040025730 - reprezentowaną przez Dyrektora Miejsko Gminnego Zespołu Usług 
Oświatowych w Kamieniu Krajeńskim - ……………………..,  na podstawie upoważnienia 
udzielonego przez Burmistrza Kamienia Krajeńskim………z dnia ………., zwaną dalej Gminą 
a  
Panem/Panią ……………………………………… (imię i nazwisko rodzica opiekuna prawnego)  
będącym(-cą) rodzicem/opiekunem prawnym ucznia…………………………(imię i nazwisko ucznia), 

zamieszkałym(-łą) w ………………………… (adres zamieszkania), zwanym(-ną) dalej Opiekunem. 
 
§1. Gmina realizując obowiązek wynikający z art. ……(odpowiedni przepis prawny)  ustawy z dnia 14 
grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1082 z późn. zm.), ponosi koszty 
dowożenia ucznia ……………………..(imię i nazwisko ucznia). 
       

§2. 1. Opiekun zobowiązuje się do dowożenia i opieki ucznia …………………(imię i nazwisko ucznia) do 
…………………………………….(typ, nazwa i adres placówki). 

2. Opiekun oświadcza, że jest właścicielem/użytkownikiem* samochodu osobowego marki ….… 
o numerze rejestracyjnym …..…,  pojemności skokowej silnika …….. cm3, numerze dowodu 
rejestracyjnego ………………….. oraz posiada aktualne ubezpieczenie pojazdu OC na czas 
transportu niepełnosprawnego ucznia, ważne do dnia ……………………….. .  
3. Odległość przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania do placówki oraz przewozu 
Opiekuna z tego miejsca do miejsca zamieszkania lub miejsca pracy, a także z powrotem, ustalona 
na podstawie art. 39a ust. 2 lit. a. ustawy Prawo oświatowe, wynosi ……… km. 
4. Odległość przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania Opiekuna do miejsca pracy i 
z powrotem, jeżeli nie wykonywałby przewozu, o którym mówi ust. 3, ustalona na podstawie art. 
39a ust. 2 lit. b ustawy Prawo oświatowe, wynosi ……. km. 
 
§3. 1. Wysokość miesięcznej kwoty zwrotu kosztów przewozu następuje wg wzoru: koszt = (a-b) 

x c x d, 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 - stawka za 1 kilometr przebiegu pojazdu, określona w Uchwale Rady Miejskiej podjętej w tym 
zakresie, 

d - liczba dni obecności ucznia/dziecka w placówce oświatowej w okresie rozliczeniowym. 
 
2. Zwrot kosztów przewozu następuje na podstawie comiesięcznego rozliczenia, którego wzór 
stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia Burmistrza Kamienia Krajeńskiego Nr …  z dnia …….…  
w terminie nie później niż do 15 dnia następnego miesiąca,  z zastrzeżeniem, że za miesiąc 
grudzień rozliczenie należy dostarczyć do dnia 27 grudnia  danego roku. 
3. Zwrot kosztów przewozu będzie przekazywany na rachunek bankowy Opiekuna nr: ………… 
w terminie 14 dni od dnia złożenia w Miejsko Gminnym Zespole Usług Oświatowych w 
Kamieniu Krajeńskim rozliczenia, o którym mowa w ust. 1. 
4. Złożenie rozliczenia, o którym mowa w ust. 1 w terminie późniejszym powoduje przesunięcie 
terminu zwrotu kosztów przewozu, o którym mowa w ust. 3 i nastąpi do 14 dni od złożenia 
rozliczenia. 
5. Zwrot kosztów przewozu nie przysługuje za dni nieobecności ucznia w placówce. 
 
§4. 1. Gmina nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikające z wypadków 
lub wszelkiego rodzaju zdarzeń występujących w czasie transportu ucznia. 
2. Obowiązkiem Opiekuna jest zapewnienie właściwego stanu technicznego pojazdu, którym 
przewożony będzie uczeń. 
 
§5.  Umowę zawiera się na okres od dnia … do dnia … z tym, że każdej ze stron przysługuje 
prawo do jej rozwiązania za uprzednim dwutygodniowy wypowiedzeniem. 
 
§6. 1. W przypadku wszelkich zmian warunków umowy Opiekun zobowiązuje się do 
natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie Miejsko Gminny Zespół Usług Oświatowych w 
Kamieniu Krajeńskim po rygorem natychmiastowego rozwiązania umowy. 
2. W przypadku zmiany miejsca zamieszkania ucznia poza granice administracyjne gminy 
Kamień Krajeński, zwrot kosztów dowożenia nie przysługuje od dnia zmiany miejsca 
zamieszkania. 
 
§7. Wszelkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 
§8. Spory w przedmiocie umowy rozstrzyga sąd właściwy dla Gminy Kamień Krajeński. 
 
§9. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden dla Opiekuna, 
dwa dla Gminy Kamień Krajeński. 
 
 
 
 
 
………………………………………  ……………………………………… 
    Gmina Kamień Krajeński                 Opiekun 
 


