Załącznik nr 2 do regulaminu

Umowa o refundację kosztów przejazdu ucznia
niepełnosprawnego i jego opiekuna do ……………………………..w celu
umożliwienia realizacji obowiązku szkolnego
zawarta w dniu ……………………….. w Bielsku-Białej pomiędzy :
Gminą Bielsko-Biała – Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej – ul. Akademii Umiejętności
1a reprezentowaną przez inż. Jana Solicha – Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty w BielskuBiałej działającego na podstawie pełnomocnictwa nr ON.II-0113/120/09/PT udzielonego
w dniu 3.04.2009 r. przez Prezydenta Miasta Bielska-Białej , zwaną dalej „Gminą”
a
Panią/Panem ………………….zam. 43- 300 Bielsko-Biała ul………………., zwaną/nym dalej
„Uprawnioną/nym”
§1
Pani/Pan ……………………………oświadcza, że :
1) jest
matką/ojcem/opiekunem
prawnym
niepełnosprawnego
ucznia
……………………..ur. …………………., uczęszczającego do ……………………….
2) sprawuję nieograniczoną władzę rodzicielską i opiekę nad dzieckiem o którym mowa
w pkt 1,
3) zapewnia dziecku
o którym mowa w pkt 1 dowożenie na zajęcia do
…………………………….w celu realizacji obowiązku szkolnego na trasie dom – szkoła
–dom. Odległość pomiędzy miejscem zamieszkania a szkołą wynosi ……. km.
4) dysponuje samochodem osobowym marki…………………... o numerze rejestracyjnym
…………………o pojemności skokowej silnika ……….. cm3, numerze dowodu
rejestracyjnego………………………………..
§2
1) Wysokość miesięcznej kwoty zwrotu kosztów dowozu jest obliczana jako podwojony
iloczyn odległości miejsca zamieszkania ucznia od szkoły, stawki za kilometr przebiegu
i liczby dni obecności ucznia w szkole w miesiącu rozliczeniowym.
2) Uprawniona/ny składa w sekretariacie szkoły rachunek, którego wzór stanowi załącznik
do tej umowy, za przejazdy dziecka niepełnosprawnego nie później niż do 5 dnia
miesiąca następującego po miesiącu w którym realizowano dowóz dziecka. Wypłata
środków finansowych z tytułu zwrotu kosztów przejazdu dziecka, o którym mowa w § 1
pkt 1 następuje nie później niż 14 dni od złożenia rachunku, za pośrednictwem szkoły w
Kasie Miejskiego Zarządu Oświaty/na rachunek bankowy Uprawnionej/go.
3) Nie przysługuje refundacja kosztów przejazdu za dni nieobecności w szkole.

§3
1) Wysokość stawki za kilometr przebiegu pojazdu została określona na podstawie
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 25 marca 2002 r. w sprawie warunków
ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych
samochodów osobowych, motocykli i motorowerów nie będących własnością
pracodawcy (Dz. U. Nr 27, poz. 271 z późn. zm.).
a) w przypadku samochodu o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 – 0,5214 zł,
b) w przypadku samochodu o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 – 0,8358 zł.
§4
Umowa zostaje zawarta na okres od dnia …………………… do dnia …………………….
§5
Umowa została zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z których jeden otrzymuje
Gmina a jeden Uprawniona/ny.
§6
W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.

Za Gminę :

Uprawniona/ny:

