UMOWA NR MZO.074...............
zawarta w dniu .................................. roku pomiędzy:
Gminą Świętochłowice, ul. Katowicka 54, 41-600 Świętochłowice reprezentowaną przez Panią
Dorotę Leszczyńską – Dyrektor Miejskiego Zarządu Oświaty w Świętochłowicach
zwaną w treści umowy Dyrektor MZO
a Panią/Panem .....................................................................................................
zamieszkałą/ym ........................................................... zwanym w treści umowy Rodzic/ Opiekun
prawny.
Na podstawie art. 39a ust. 3 ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 910 z późn. zm.)
strony ustalają:
§1
Rodzic/ Opiekun prawny zobowiązuje się do przewozu z domu na zajęcia szkolne i ze szkoły do domu
niepełnosprawnego dziecka:
imię i nazwisko ucznia: .............................................................................
adres zamieszkania: ...................................................................................
nazwa szkoły: ............................................................................................
adres szkoły: ..............................................................................................
w godzinach wynikających z rozkładu zajęć oddziału do którego uczęszcza dziecko.
§2
Za bezpieczeństwo ucznia w czasie transportu oraz doprowadzenie do szkoły i domu odpowiada
Rodzic/ Opiekun prawny.
§3
Strony zgodnie oświadczają, iż placówka, o której mowa w § 1 jest najbliższą, która umożliwia
uczniowi kształcenie i wychowanie, które odbywa się na podstawie art. 127 ustawy Prawo Oświatowe
(Dz. U.
z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.). Liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z
miejsca zamieszkania dziecka do placówki, o której mowa w § 1, a także przewozu rodzica z tego
miejsca do miejsca pracy i z powrotem wynosi ........... km (“a”).
Liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania rodzica do miejsca pracy,
jeżeli nie wykonuje przewozu, o którym mowa w § 1 i z powrotem wynosi ........... km. (“b”).
Średnie ceny paliw (zgodnie z Uchwałą .................... z dnia .................... r) na terenie gminy wynoszą:
LPG........... zł, ON............., PB............... zł.
§4
Rodzic / Opiekun prawny oświadcza, że w celu realizacji przewozu, o którym mowa w § 1 używa
samochodu osobowego marki ....................., o numerze rejestracyjnym ....................., pojemności
skokowej silnika ....................... cm3 i średnim zużyciu paliwa według danych producenta
pojazdu .................. / 100km. (“d”)
§5
Rodzicowi/opiekunowi prawnemu za wykonanie czynności przewidzianych w §1 umowy, przysługuje
z budżetu MZO z rozdz. 80113 § 4300, zwrot kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego z domu do
placówki oświatowej oraz rodzica. Zwrot kosztów jednorazowego przewozu, o którym mowa w § 1
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
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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 wykonałby 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.
Przewidywana wartość umowy w roku szkolnym ..................................... wynosi:
........dni nauki x ..... = ............zł
(słownie.........................................................)
tj. w .................. roku .................. zł
w .................. roku .................. zł
§6
Podstawą do wypłacenia należności będzie wykaz potwierdzający obecności ucznia w szkole przez
dyrektora placówki lub osobę upoważnioną. Rodzic/ Opiekun prawny zobowiązany jest przedłożyć w/
w wykaz do 10 dni po zakończeniu każdego miesiąca. Zwrot poniesionych kosztów będzie płatny
przelewem bankowym w terminie 14 dni od daty złożenia wykazu. Środki za wykonaną usługę
przekazane będą na konto:
Nr konta:
§7
W przypadku braku możliwości wykonania przewozu, Rodzic/ Opiekun prawny we własnym zakresie
zabezpieczy odpowiedzialne zastępstwo.
§8
Umowę zawarto na okres:
§9
Dyrektor MZO i Rodzic/ Opiekun prawny mogą wypowiedzieć umowę bez uzasadnienia, pisemnie
z uwzględnieniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.
§ 10
Zmiany umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu.
§ 11
W sprawach spornych mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
§ 12
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
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