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    Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 72/2015 

Burmistrza Miasta Podkowa Leśna  
            z dnia 20 lipca 2015 r. 

 
 

 UMOWA Nr MZEASZ/......../ 
Zawarta w dniu ….................................... roku w Podkowie Leśnej pomiędzy Urzędem Miasta 
Podkowa Leśna z siedzibą przy ul. Akacjowej 39/41, 05-807 Podkowa Leśna reprezentowanym 
przez Panią  Annę Markowicz  -Dyrektor Miejskiego Zespołu Ekonomiczno –Administracyjnego 
Szkół w Podkowie Leśnej  , na podstawie  upoważnienia Burmistrza Miasta,  
zwanym w dalszej części umowy Zleceniodawcą, 
a Panem/Panią …................................., zamieszkałym w .................................................. 
legitymującym się dowodem osobistym o nr …........................, nr PESEL …........................, 
zwanym w dalszej części umowy Opiekunem. 
Opiekun jest właścicielem  samochodu osobowego marki …...................., o numerze rejestracyjnym 
…......................... o pojemności skokowej silnika ...... cm3 . 
 
Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych                    
(Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) niniejsza umowa nie podlega przepisom w/w ustawy 

§ 1 
1. Niniejsza umowa określa zasady zwrotu kosztów /refundacji/ przejazdu Opiekuna wraz 

z synem/córką .........................................., ur. …....................... nr PESEL ….................., z 
miejsca zamieszkania,   tj .......................................................................................... do 
…....................................................................................................................., (syn/córka 
……………………............... jest dzieckiem niepełnosprawnym, z orzeczeniem  
o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanym przez: ….................................................. 
w …....................., ul. …................... oraz orzeczeniem o niepełnosprawności wydanym przez: 
…........................................................ w …...................., ul. …...........................). 

2. Pani/Pan……………………………oświadcza, że posiada aktualne ubezpieczenie pojazdu na 

czas transportu niepełnosprawnego dziecka.  

 
§ 2 

Na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j.: Dz.U. z 2004 r. Nr 256, 
poz. 2572 z późn. zm.) Miasto Podkowa Leśna w oparciu o art. 17  ust. 3a pkt. 3 wyżej 
wymienionej ustawy, na wniosek i za zgodą Opiekuna zapewnia transport jego niepełnosprawnego 
dziecka do wyżej wymienionej placówki oświatowej (art.2 pkt 5 oraz art.71b cytowanej ustawy) w 
ten sposób, że przydziela Pani/u …....................................... comiesięczny ryczałt w wysokości 
…...... zł brutto (słownie: ......................................), jako zwrot kosztów dowozu i odbioru oraz 
sprawowania opieki w trakcie przejazdów nad swoim dzieckiem 
do …................................................................................................. w …............................,                   
ul. …................................ . 
W powyższej kwocie zawiera się koszt dowozu i odbioru dziecka ….................................., tj. 
dzienna długość trasy w obydwie strony: …..............................- ….............................. 
wynoszącej ....... km, stawka za 1 km = …............. zł brutto.  
Dowóz i odbiór zabezpiecza Opiekun we własnym zakresie i ponosi odpowiedzialność                     
za prawidłowość i warunki dowozu i  odbioru. 
Za dni, w których szkoła/przedszkole nie będzie prowadzić zajęć dydaktycznych, opiekuńczych  
i wychowawczych oraz za dni nieobecności dziecka w szkole/przedszkolu (choroba itp.), a także 
w przypadku mniejszej ilości dni w miesiącu niż średnia 22 dni, potrącać się będzie kwotę 
w wysokości ........ za każdy dzień (słownie: ….........................).  
 
Natomiast za każdy dodatkowy dzień dowozu i odbioru powyżej 22 dni w miesiącu wypłacona 
zostanie kwota w wysokości ...... (słownie: …................................................). 
Opiekun zobowiązany jest na koniec każdego miesiąca w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5-go 
kolejnego miesiąca złożyć w Miejskim Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół                         
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w Podkowie Leśnej, ul. Jana Pawła II 20, oświadczenie Opiekuna dziecka do ryczałtu na przewozy, 
stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 
Należny zwrot kosztów dowozu i odbioru syna/córki …......................................... do 
szkoły/placówki  przekazywany będzie na konto Opiekuna o numerze: 
                          
 
do dnia 10 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, na podstawie oświadczenia, o którym    mowa 
w ust. 5. 

§ 3 
W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Kodeks 
Cywilny. 

§ 4 
Odpowiedzialnym za nadzorowanie i wykonanie postanowień niniejszej umowy jest Miejski Zespół 
Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Podkowie Leśnej. 

§ 5 
Niniejsza umowa obowiązuje w okresie od dnia ….................... r. do dnia ….................... r. 
Zleceniodawca może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia jej 
postanowień przez Opiekuna, a w szczególności, gdyby oświadczenia składane przez Opiekuna w 
związku z zawarciem i realizacją umowy okazały się nieprawdziwe. 

§ 6 
Wszelkie zmiany umowy wymagają zgody obu stron wyrażonej na piśmie pod rygorem 
nieważności. 

§ 7 
Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Opiekun, 
a pozostałe dwa Zleceniodawca. 
 
…………………………………………………………..                              
…………………………………………………………… 
                  Opiekun                                                                       Zleceniodawca 
 
 
 
Podstawa prawna: 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 25 marca 2002 roku w sprawie warunków 
ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów 
osobowych, motocykli motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz.U. z 2002 r., Nr 27, 
poz. 271 z późn. zm.). 
Przepis art. 17 ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 
2004 r.  Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), który nakłada na gminę obowiązek zapewnienia uczniom 
niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do szkoły lub ośrodka, lub 
zwrot kosztów przejazdu w sytuacji, gdy rodzice zapewniają dowóz dziecka. 


