UMOWA
zawarta w dniu ……………………..w ……………………., pomiędzy:
1. Gminą Kornowac-Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Rzuchowie, ul. Karola Miarki 8 zwanym dalej
Zespołem reprezentowanym przez Panią Mirosławę Twardzik - Dyrektora ZSP w Rzuchowie,
a
2. Panem/Panią ………….……………………………. zamieszkałym/łą w …………………………………………………………………..
rodzicem/opiekunem małoletniego (-ej) ………………………………….. zwanym(-ą) dalej Rodzicem/Opiekunem.
§1
Przedmiotem umowy jest określenie zasad odpłatności za niektóre świadczenia Zespołu w okresie dyżuru od
29 czerwiec 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r.
§2
Odpłatności podlegają następujące świadczenia udzielane przez Zespół:
1) zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, przekraczające w danym dniu wymiar 5 godzin,
2) wyżywienie (śniadanie, obiad, podwieczorek).
§3
Świadczenia określone w § 2 będą realizowane w następujących placówkach:

Data
Data
dyżuru od dyżuru do

Placówka

Przedszkole
w Kobyli
29-6-2020 31-7-2020
Przedszkole
w Łańcach
Przedszkole w
03-8-2020 21-8-2020
Rzuchowie
Przedszkole w
24-8-2020 31-8-2020
Pogrzebieniu

Adres
Kobyla ul.
Główna 69
Łańce ul.
Szkolna 23
Rzuchów ul.
Karola Miarki 8
Pogrzebień ul.
Pamiątki 25

Godz.
otwarcia
od

Godz.
otwarcia
do

7:00

16:00

324301015

7:00

16:00

324301130

7:00

16:00

Telefon
324402170
324301025

§4
Rodzic/Opiekun deklaruje udział małoletniego ……………………………………………………………………………………………,
zwanego w dalszej treści umowy dzieckiem, w świadczonych przez Zespół zajęciach, o których mowa w § 2
pkt. 1 w okresie od dnia …………………..…………….. do dnia ……………………………… wymiarze …………… godzin.

§5
1. Wysokość stawki za udział dziecka w zajęciach, o których mowa w § 2 pkt.1, ustala się na podstawie
uchwały Rady Gminy Kornowac Nr VIII.63.2019 z dnia 27.06.2019r. w sprawie ustalenia opłaty za
świadczenia dodatkowe w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kornowac.
2. Stawkę za wyżywienie określoną w § 2 pkt.2 ustala się w wysokości 5,00.zł. (słownie: pięć złotych) za
jeden dzień (w tym: śniadanie 1,50zł, obiad 2,50zł, podwieczorek 1,00zł)

§6
1. Ustala się miesięczny okres rozliczeniowy opłat, o których mowa w § 5.
2. Opłaty o których mowa w § 5 będą płatne z góry, nie później niż jeden dzień przed rozpoczęciem
korzystania z świadczeń Przedszkola w okresach wymienionych w § 4.
3. Nie wniesienie przez Rodzica/Opiekuna opłat, o których mowa § 5 w terminie określonym w pkt 2,
uniemożliwi korzystanie ze świadczeń Zespołu.
4. Wielkość opłat będzie stanowiła iloczyn dni udziału dziecka w zajęciach Zespołu w danym miesiącu,
zgodnie z deklaracją z § 4 oraz stawek, o których mowa w § 5.
5. W przypadku nieobecności dziecka w okresie wymienionym w § 4:
1) opłata, określona w § 2 pkt. 1 podlega zwrotowi,
2) opłata za wyżywienie określona w § 2 pkt. 2 należna będzie za dni faktycznego pobytu dziecka w
Przedszkolu i zostanie rozliczana po zakończeniu okresu rozliczeniowego, z możliwością zaliczenia
nadpłaty na należności za następny miesiąc, z zastrzeżeniem ust. 6.
6.

Opłata za wyżywienie będzie podlegała rozliczeniu na zasadach określonych w ust. 5 pkt. 2 pod
warunkiem, że nieobecność dziecka zostanie zgłoszona w Przedszkolu najpóźniej do godz. 12,00 dnia
poprzedzającego nieobecność.

7.

Rozliczenie nadpłat nastąpi jako (skreślić niepotrzebne):
1) Zwrot na rachunek bankowy, z którego dokonana została opłata
2) Zwrot na rachunek bankowy nr ……………………………………………………………………………………………………..
3) Zwrot gotówką w kasie Banku Spółdzielczego w Rybniku – Punkt Kasowy w Kornowacu (w Urzędzie
Gminy Kornowac)
4) Zaliczenie nadpłaty na należności za następny miesiąc.

8. Termin zwrotu nadpłaty, o której mowa w ust. 7 pkt 1-3 do dnia 15 września 2020r.

§7
Opłaty za świadczenia określone w §2 będą uiszczane na rachunek bankowy z uwzględnieniem poniższych
danych
Nazwa odbiorcy: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rzuchowie
nr rachunku: 19 8455 0000 2001 0032 5044 0001
tytułem: imię i nazwisko dziecka, czesne kwota, wyżywienie kwota PP Rzuchów
§8
1. Realizacja 5 godzin zajęć bezpłatnych odbywać się będzie w godzinach od 7.00 do 12.00.
2. Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, przekraczające czas określony w pkt. 1 ustala się w godzinach od
12.00 do ……….
§9
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

§ 10
Spory wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd Rejonowy w Raciborzu.

§ 11
W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 12
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron

Zespół

…………………………………….

Rodzic/Opiekun

……………………………………………..

