Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 116/2016
Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń
z dnia 22.09.2016 r.

Umowa Nr ……………
Zawarta w Krzywiniu w dniu ……………………………. pomiędzy:
Gminą Krzywiń, reprezentowaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń …………………………...
a
Panem/Panią ………………………………………………………….…………………………………..
legitymującą się dowodem osobistym nr …………………………………………………………………
zamieszkałym/ą …………………………………………………………………., zwanym/ą dalej
Opiekunem.
§ 1. Opiekun zobowiązuje się zapewnić dowożenie i opiekę dla niepełnosprawnego dziecka/ucznia
………………………………………………………, urodzonego …………………………………….
w …….…..……….., zamieszkałego ……………………………………………………………………
do …………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
(nazwa i adres przedszkola/szkoły/ośrodka)

a także odwożenie po zakończeniu zajęć, biorąc za nie odpowiedzialność w tym czasie.
§ 2. Trasa dowozu ustalona zostaje na …………………… km.
§ 3. Strony stwierdzają, że dziecko/uczeń ………………………………………………………………..
posiada Orzeczenie nr …………………………………… z dnia ………………………………………
o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez ………………………………………………………
oraz orzeczenie o niepełnosprawności nr ……………………… z dnia ………………………………..
wydane przez ……………………………………………………………………………………………
§ 4.1. Dowożenie realizowane będzie samochodem marki ……………………………...........................
o numerze rejestracyjnym ………………………, o pojemności skokowej
silnika
3
……………………… cm , nr polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej (OC)
…………….…………………………
2. Wysokość miesięcznej kwoty zwrotu kosztów dowozu dziecka/ucznia obliczana jest jako podwójny
iloczyn odległości z miejsca zamieszkania dziecka/ucznia do przedszkola, szkoły, ośrodka, liczby dni
obecności dziecka/ucznia w przedszkolu, szkole, ośrodku w miesiącu rozliczeniowym i stawki 0,40 zł
za 1 kilometr przebiegu.
3. Opiekun składa w Urzędzie Miasta i Gminy w Krzywiniu rachunek, którego wzór stanowi załącznik
do niniejszej umowy, za przejazdy dziecka/ucznia niepełnosprawnego do 10 dnia każdego następnego
miesiąca po miesiącu, w którym zrealizowano dowóz .
4. Wypłata środków finansowych z tytułu zwrotu kosztów przejazdu dziecka/ucznia następuje do 14 dni
od dnia złożenia rachunku.
5. Refundacja nie przysługuje za okres nieobecności dziecka/ucznia w przedszkolu, szkole, ośrodku.
§ 5. Umowę zawiera się na okres od dnia ……………………. do dnia …………………….,
z możliwością wypowiedzenia przez każdą ze stron z uprzednim dwutygodniowym wypowiedzeniem.
§ 6. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 7. Spory między stronami rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla Burmistrza Miasta
i Gminy Krzywiń.
§ 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 9. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
………………………………………..
Rodzic/opiekun/opiekun prawny

………………………………………..
(Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń)

Burmistrz Miasta i Gminy
/-/ Jacek Nowak

