
ZAŁĄCZNIK NR 6 do Regulaminu Organizacyjnego Żłobka Samorządowego w 

Zdzieszowicach wprowadzonego zarządzeniem nr 3/2019 dyrektora Żłobka Samorządowego w 

Zdzieszowicach z dnia 13 maja 2019r. 

 

 

 

UMOWA W SPRAWIE KORZYSTANIA Z USŁUG  

ŻŁOBKA SAMORZĄDOWEGO W ZDZIESZOWICACH 
 
 

Przedmiotem umowy jest korzystanie przez dziecko ……………………………………………… 

                Imię i nazwisko dziecka 

z usług świadczonych przez Żłobek Samorządowy w Zdzieszowicach z siedzibą przy ul. Piastów 

20, 47-330 Zdzieszowice, zwany dalej Żłobkiem. 

Umowa zawarta w dniu         pomiędzy rodzicami dziecka: 
    dd/mm/rrrr 

1. Panią:...………………………………………………………………………………………….  

          Imię i nazwisko matki 

 

zamieszkałą:………………………………………………………………………………………… 
         adres zamieszkania 

Numer dowodu tożsamości: ………………………………PESEL ………………………..……… 

 

2. Panem:..……………………………………………………………………………………........ 
          Imię i nazwisko ojca 

 

zamieszkałym:…………………………………………………………………………………........ 
         adres zamieszkania 

Numer dowodu tożsamości: ………………………………PESEL ………………………..……… 

 

a Gminą Zdzieszowice z siedzibą przy ul. Chrobrego 34, 47-330 Zdzieszowice,  

NIP 199-00-04-025,  

reprezentowaną przez  Dyrektora  Żłobka Samorządowego w Zdzieszowicach  

ul. Piastów 20, 47-330 Zdzieszowice  

§1. 
1. Umowa zostaje zawarta na okres: 

od         do         

   dd/mm/rrrr   dd/mm/rrrr 

2. Dziecko będzie korzystać z posiłków: dwóch śniadań i obiadu 

3. Rodzic zobowiązuje się do ponoszenia comiesięcznej odpłatności za korzystanie ze Żłobka i 

korzystanie z posiłków zgodnie z aktualnie obowiązującymi stawkami. 

4. Opłata za korzystanie ze Żłobka wnoszona jest do 15 dnia każdego miesiąca za miesiąc 

poprzedni.  

5. Od opłat wnoszonych po terminie zapłaty naliczane będą ustawowe odsetki za opóźnienie w 

zapłacie. 

6. Opłaty wnosi się na rachunek bankowy Żłobka Nr: 02888310152002001534160003  

7. Ewentualne zwroty nadpłat będą przelewane na konto bankowe rodzica  

Bank:…………………………………………………………………………………………..

Numer konta: 

                          

8. Dopuszcza się zaliczenie ewentualnej nadpłaty na poczet opłat za następny miesiąc.                         



ZAŁĄCZNIK NR 6 do Regulaminu Organizacyjnego Żłobka Samorządowego w 

Zdzieszowicach wprowadzonego zarządzeniem nr 3/2019 dyrektora Żłobka Samorządowego w 

Zdzieszowicach z dnia 13 maja 2019r. 

 

§2. 
Wysokość opłat za korzystanie z usług Żłobka reguluje aktualnie obowiązująca uchwała Rady 

Miejskiej w Zdzieszowicach  

 

§3. 
Zmiana wysokości opłat ustalonych uchwałą Rady Miejskiej w Zdzieszowicach nie wymaga 

zmiany niniejszej umowy. 

 

§4. 
Wypowiedzenie niniejszej umowy przez którąkolwiek ze stron następuje w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności, z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia. 

 

§5. 
Rodzic zobowiązany jest do zgłaszania każdej planowanej nieobecności dziecka z wyprzedzeniem, 

najpóźniej na dzień przed nieobecnością, a w przypadku choroby – w pierwszym dniu nieobecności 

dziecka. 

 

§6. 
1. W przypadku powstania zaległości jednomiesięcznej w ponoszeniu opłat, o których mowa  w 

§1 ust. 3 niniejszej umowy, dziecko może zostać skreślone z listy korzystających ze Żłobka. 

2. Dziecko może być skreślone z listy dzieci korzystających ze Żłobka w przypadku nie 

zgłoszenia się dziecka do 7 dni od daty przyjęcia dziecka, gdy rodzice nie powiadomią 
dyrektora Żłobka o przyczynie jego nieobecności. 

 

§7. 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową, zastosowanie mają również zapisy statutu i 

regulaminu organizacyjnego Żłobka, oraz innych przepisów regulujących funkcjonowanie 

instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. 

  

§8. 
Umowa została zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron. 

 

 

Zdzieszowice dnia  

        
dd/mm/rrrr     

1……………………………………. 
podpis matki 

 

……………………………………   2.…………………………………… 

                   
podpis dyrektora Żłobka   podpis ojca 

 


