
U M O W A

Nr …………………….

zawarta w dniu 1 września ………. pomiędzy Gminą Chełm Śląski, reprezentowaną przez Wójta Gminy 
Stanisława  Jagodę,  zwanym  dalej  Gminą,  a  …………………………..……………….  legitymującą  się 
dowodem  osobistym  nr  ....................  wydanym  przez..........................……………….,  zamieszkałym/ą 
w………………………..............................................,…………………………..………………………….. 
zwanym/ą  dalej  Opiekunem,  w sprawie zwrotu  kosztów przejazdu ucznia  niepełnosprawnego  oraz  jego 
opiekuna do ……………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………(nazwa placówki i adres)
Opiekun  dysponuje  samochodem  osobowym  marki  ...................……………………....,  numer 
rejestracyjny ...……………..............…....

§ 1

Pan/i ................................……………………………. zapewnia dowożenie i opiekę ucznia..........................
……………………………………………..…...,  zamieszkałego  w  Chełmie  Śląskim  41-403,  przy 
ul.   ...........................................………………....,   na  trasie  miejsce  zamieszkania  ucznia  -  placówka 
oświatowa - miejsce zamieszkania ucznia, środkami komunikacji własnej. Odległość pomiędzy miejscem 
zamieszkania ucznia do wskazanej na wstępie placówki oświatowej wynosi  –  ..………... km.

§ 2
1. Wysokość miesięcznej kwoty zwrotu kosztów dowozu jest obliczana jako iloczyn odległości od miejsca  
zamieszkania ucznia do w/w placówki oświatowej i z powrotem, stawki za 1 kilometr przebiegu i liczby dni 
w  miesiącu  rozliczeniowym,  w  którym  uczeń  był  dowożony,  udokumentowanej  zaświadczeniem  ze 
szkoły/przedszkola o frekwencji ucznia w tym okresie. 

2. Stawka za 1 kilometr przebiegu stanowi kwotę ………………..

3.  Opiekun  składa  w  Sekretariacie  Urzędu  Gminy  Chełm  Śląski  rachunek  za  przejazdy  ucznia 
niepełnosprawnego do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym realizowano dowóz ucznia (za 
grudzień – do 28 grudnia). 

4. Wypłata środków finansowych z tytułu zwrotu kosztów przejazdu ucznia, o którym mowa w § 1 następuje 
w terminie do 14 dni od dnia złożenia rachunku przelewem na wskazane konto (za grudzień do 30-ego 
grudnia).

5. Wzór rachunku stanowi załącznik do niniejszej umowy.

§ 3
1. Umowę zawiera się od dnia ...............…….…...do dnia ..............………..

2. Każdej ze stron przysługuje prawo do jej rozwiązania za uprzednim dwutygodniowym pisemnym 
wypowiedzeniem.

§ 4
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

§ 5
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 6
W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

Gmina Chełm Śląski                                                               Opiekun 


