
 

 

UMOWA NR ……………  

na rok 2020/2021 

o świadczenie udzielane przez  Żłobek Gminny w Trzebiechowie 

prowadzony przez Gminę Trzebiechów 

zawarta w dniu. ………… 2020 r. 

pomiędzy:  

 1)  ..................................................................................................................... .  
( imię i nazwisko rodzica /opiekuna prawnego dziecka)  

 2)  ......................................................................................................................... .  
( imię i nazwisko rodzica /opiekuna prawnego dziecka)  

 zamieszkałymi:  ................................................................................................................................... .  
    (dokładny adres zamieszkania rodziców, opiekunów prawnych dziecka)  

 numery telefonów kontaktowych  .......................................................................................................  

legitymującymi się numerem dowodu osobistego:  

 1) numer  ...................................................... , PESEL  ....................................... .  

 2) numer  ...................................................... , PESEL  ....................................... .  

zwanymi dalej "rodzicem"  

a  

Żłobkiem Gminnym z siedzibą w Trzebiechowie przy ul. Sportowej 10, działającym w imieniu  

i na rzecz Gminy     

GMINA TRZEBIECHÓW 

ul. Sulechowska 2, 66-132 Trzebiechów 

NIP  927-145-38-30 

 
ŻŁOBEK GMINNY 

ul. Sportowa 10, 66-132 Trzebiechów 

 

reprezentowanym przez Dyrektora Żłobka mgr Alinę Radoch działającego na podstawie 

pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta Gminy. 

 



     

§ 1 

Przedmiotem umowy jest świadczenie zajęć opiekuńczo-wychowawczo-edukacyjnych , które są 

zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie przepisów art. 43, ust  1, pkt. 24 ustawy           

o VAT    dziecku: 

 

…………………………………………………………………………………………………………
   (imię i nazwisko dziecka)     

 
 (data i miejsce urodzenia dziecka)  

 

 
§ 2 

 

W ramach niniejszej umowy Żłobek zobowiązuje się do:  

1) realizacji zajęć przez wykwalifikowaną kadrę w czasie pobytu dziecka w Żłobku;  

2) zapewnienia właściwej opieki dziecku opartej o zasady bezpieczeństwa;   

3) wspomagania wychowawczej roli rodziny; 

4) żywienia dziecka zgodnie z obowiązującymi normami i zasadami.  

 
 
§ 3 

 

W ramach niniejszej umowy rodzic zobowiązuje się do:  

1) przestrzegania zapisów statutu żłobka oraz regulaminu organizacyjnego żłobka, a w szczególności 

dziennego czasu pracy żłobka, w tym przeznaczonego na realizację zajęć opiekuńczo-edukacyjnych;  

2) przestrzegania innych zarządzeń dyrektora a dotyczących świadczeń realizowanych w Żłobku, 

podawanych w formie komunikatów umieszczanych na tablicy ogłoszeń;  

3) współdziałanie ze Żłobkiem w każdym zakresie dotyczącym pobytu dziecka w Żłobku;  

4) przyprowadzania i odbierania dziecka zgodnie z ramowym rozkładem dnia obowiązującym w Żłobku 

  i deklarowanych godzinach od …………… do …………….. 

5) osobistego przyprowadzania i odbierania dziecka ze żłobka lub do pisemnego upoważnienia innej 

osoby wyznaczonej, zgodnie z przepisami prawa do wykonywania tej czynności. 

§ 4 

 

4.1. Podstawą naliczenia opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka w Żłobku jest kwota ustalona zgodnie 

z Uchwałą Nr XV/125/2020 Rady Gminy w Trzebiechowie §1 w wysokości 275,41 zł miesięcznie. 

§ 5 

5.1 Opłatę za pobyt i wyżywienie dziecka w Żłobku rodzic wnosi miesięcznie, w terminie do 10 dnia 

następnego miesiąca, poprzez dokonanie wpłaty wymaganej kwoty na konto bankowe nr 05 9673 0007 

0020 0203 5190 0028 z podaniem w tytule płatności: imienia i nazwiska dziecka oraz miesiąca, którego 

opłata dotyczy. 



     

5.2. Dniem zapłaty jest dzień uznania rachunku bankowego Żłobka.  

§ 6 

 

Opłatę za pobyt dziecka w Żłobku pobiera się także w przypadku czasowej nieobecności dziecka 

w danym miesiącu.  

§ 7 

Opłaty ponosi rodzic w czasie trwania całego roku. 

§ 8  

 

Rodzic zobowiązuje się do terminowego i regularnego ponoszenia wszystkich opłat za korzystanie 

z deklarowanych świadczeń realizowanych w Żłobku.  

§ 9  

Za zwłokę w dokonywaniu opłat, o których mowa w umowie, naliczane będą odsetki ustawowe. 

§ 10  

Niniejsza umowa może być rozwiązana przez:  

1) rodzica, za 15 – dniowym okresem wypowiedzenia, złożonym do dyrektora Żłobka na piśmie 

ze skutkiem rozwiązania na koniec miesiąca;  

2) dyrektora Żłobka – jeżeli rodzic nie wnosi opłat w terminach wskazanych w umowie lub zalega 

z opłatami za co najmniej 1 miesiąc;  

3) dyrektora Żłobka – w przypadku nie udokumentowanej zaświadczeniem lekarskim nieobecności 

dziecka w Żłobku na skutek choroby trwającej powyżej 1 miesiąca lub oświadczeniem o długotrwałym 

pobycie w szpitalu, sanatorium, itp. 

4) każdą ze Stron – za porozumieniem dokonanym na piśmie.  

§ 11 

Wszelkie zmiany w niniejszej umowie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności 

§ 12 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego 

                                                             § 13 

Niniejsza umowa obowiązuje od dnia  .................................... 2020 r. do dnia …………..……..2020 r.  

                                                            



     

                                                                       § 14 

  

Ewentualne spory wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby 

Żłobka. 

§ 15 

Umowę sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze Stron. 

 

 

 

Żłobek Gminny       Rodzice/opiekunowie prawni  

 

 

 

 

(pieczątka nagłówkowa żłobka 

oraz imienna pieczątka dyrektora)                   (czytelny podpis) 

  


