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Załącznik nr 2 do zarządzenia 

 Nr 106/2020  

Wójta Gminy Kondratowice z dnia 05.10.2020 roku 

 

UMOWA 

 

NR ……………………….. 

 

 z dnia ……………………. r. 

 

 

Gmina Kondratowice, w którego imieniu działa Wójt Gminy Kondratowice, z siedzibą 

w Kondratowicach, ul. Nowa 1, reprezentowane przez……………………–Wójta Gminy 

Kondratowice przy  kontrasygnacie Skarbnika Gminy Kondratowice, …………………….. 

i 

Pan(i) …………………………………………… 

(imię i nazwisko rodzica / opiekuna prawnego) 

będący(-ca) rodzicem / opiekunem prawnym dziecka (imię i nazwisko dziecka), zamieszkały(-

ła) w ……………………………………….(adres zamieszkania), zwany(-na) dalej rodzicem, 

zawierają umowę w sprawie zwrotu kosztów dowożenia dziecka. 

  

§ 1 

 

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1846 oraz z 2020r.  poz. 288,1086 ) niniejsza 

umowa nie podlega przepisom w/w ustawy. 

         § 2 

1. Pani/Pan……….................................................................................................................. ... 

będzie wykorzystywać własny samochód do przewożenia niepełnosprawnego dziecka 

...............................................................zam. w ……………………….przy 

ul. .................................................................................. 

na trasie dom-szkoła-dom realizując obowiązki Gminy Kondratowice wynikające z 

art.39a  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2020 roku 

poz. 910 i 1378) i biorąc za nie odpowiedzialność, za wynagrodzeniem ustalonym 

zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Kondratowice Nr 106/2020 z dnia 05.10.2020 

roku. 

2. Pani/Pan…………………………………………………………………………………..... 

oświadcza, że posiada aktualne ubezpieczenie pojazdu na czas transportu 

niepełnosprawnego dziecka.  
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3. Pani/Pan.......................................................................................................................

oświadcza, że samochód określony w niniejszej umowie jest przystosowany do 

transportu dziecka niepełnosprawnego zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym 

zakresie. 

4. Średnia cena jednostki paliwa w Gminie Kondratowice jest ustalana uchwałą Rady Gminy 

       Kondratowice w danym roku szkolnym. 

 

5. Średnie zużycie paliwa w jednostkach na 100 km dla określonego w niniejszej umowie 

        pojazdu zostało określone we wniosku. 

§ 3 

1. Zwrot kosztów następuje na podstawie comiesięcznego rachunku, którego wzór stanowi 

załącznik nr 3 do zarządzenia Wójta Gminy Kondratowice Nr 106/2020 z dnia 05.10.2020 

roku. 

3. Zwrot kosztów dowożenia będzie przekazywany na rachunek bankowy nr: 

……………………………………..……………… w terminie 21 dni od dnia złożenia w 

Szkole Podstawowej im. Bohaterów Armii Krajowej w Prusach, ul. Parkowa 1, 57-150 Prusy, 

rozliczenia, o którym mowa w ust. 1. 

4. Rachunek należy złożyć do 20 dnia następnego miesiąca. 

 

§ 4 

1. Gmina nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikające z wypadków 

lub wszelkiego rodzaju zdarzeń występujących w czasie transportu dziecka. 

2. Obowiązkiem rodzica jest zapewnienie właściwego stanu technicznego pojazdu, którym 

przewożone będzie dziecko. 

 

§ 5 

Umowę zawiera się od dnia ……………do dnia ………….. 

 

§ 6 

1. W przypadku wszelkich zmian warunków umowy rodzic zobowiązuje się do pisemnego 

powiadomienia o tym fakcie Wójta Gminy Kondratowice w terminie do 14 dni od dnia 

zaistnienia zmian. 

2. W przypadku zmiany miejsca zamieszkania dziecka na gminę inną niż Kondratowice , zwrot 

kosztów dowożenia nie przysługuje od dnia zmiany miejsca zamieszkania. 

 

§ 7 

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

 

§ 8 

Spory w przedmiocie umowy rozstrzyga sąd właściwy dla Gminy Kondratowice 
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§ 9 

Umowę sporządzono w czterech  jednobrzmiących egzemplarzach – jeden dla rodzica, dwa 

dla Urzędu Gminy Kondratowice,  jeden egzemplarz dla Szkoły Podstawowej im. Bohaterów 

Armii Krajowej w Prusach wraz z kserokopią wniosku potwierdzoną za zgodność z 

oryginałem. 

 

 

 

 

 

………………………………………  ……………………………………… 

    Gmina Kondratowice     Rodzic/opiekun prawny 

 

 

 


