
 
Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 47/2020 

  Wójta Gminy Pionki 
z dnia 22 września 2020 r. 

 

 

 

 

UMOWA 

 

NR ……………………….. 

 

 z dnia ……………………. r. 

 

zawarta pomiędzy:  

 

Gminą Pionki, ul. Zwycięstwa 6A, 26-670 Pionki, reprezentowaną przez Wójta, w imieniu 

którego działa na podstawie pełnomocnictwa kierownik Gminnego Zarządu Oświaty                      

i Wychowania – Katarzyna Konopska 

a 

Panem/Panią ………………………….……….(imię i nazwisko rodzica) 

będącym(-cą) rodzicem ………………….………….(imię i nazwisko dziecka), zamieszkałym(-łą)  

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

w sprawie zwrotu kosztów dowożenia dziecka. 

  

§ 1 

Gmina Pionki, realizując obowiązek wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 

r. Prawo oświatowe, ponosi koszty dowożenia dziecka ………………………….(imię i nazwisko 

dziecka). 

       
 

§ 2 

1. Rodzic zobowiązuje się do dowożenia samochodem ……………………………………… 

(imię i nazwisko dziecka) do ……………………………………………….. (typ, nazwa i adres placówki). 

2. Dziecko, o którym mowa w ust. 1, będzie dowożone samochodem marki … o numerze 

rejestracyjnym …, wyprodukowanym w roku …, posiadającym model silnika …,  

o pojemności … . 

3. Odległość przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania do placówki 

oraz przewozu rodzica z tego miejsca do miejsca zamieszkania lub miejsca pracy, a także 

z powrotem, ustalona na podstawie art. 39a ust. 2 lit. a. ustawy Prawo oświatowe,  

wynosi …. km. 

4. Odległość przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania rodzica do miejsca 

pracy i z powrotem, jeżeli nie wykonywałby przewozu, o którym mówi ust. 3, ustalona na 

podstawie art. 39a ust. 2 lit. b ustawy Prawo oświatowe, wynosi …. km. 

5. Średnia cena jednostki paliwa w mieście Gminie Pionki jest ustalana uchwałą Rady Gminy 

Pionki w danym roku szkolnym. 



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

pojazdu wynosi … . 

 

§ 3 

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

załącznik nr 3 do zarządzenia Nr …..  z dnia … . Wójta Gminy Pionki. 

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

…………………….. w terminie 14 dni od dnia złożenia w Gminnym Zarządzie Oświaty         

i Wychowania, rozliczenia, o którym mowa w ust. 1. 

4. Rozliczenie należy złożyć do 15 dnia następnego miesiąca. 

 

§ 4 

1. Gmina Pionki 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 Gminnego Zarządu Oświaty i Wychowania w terminie do 14 dni 

od dnia zaistnienia zmian. 

2. W przypadku zmiany miejsca zamieszkania dziecka na gminę inną niż Gmina Pionki, 

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 Pionki. 

 

§ 9 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach – dwa dla Gminy Pionki, 

jeden dla Rodzica. 

 

 

 

 

 

………………………………………  ……………………………………… 

                       


