Aneks Nr …………/2021
do Umowy nr ……………….. zawartej w dniu ……………………. r. w sprawie
korzystania z usług Żłobka „Krasnal” w Kołobrzegu prowadzonego przez Gminę
Miasto Kołobrzeg
zawarty w dniu ……………… 2021 r. pomiędzy:
Gminą Miasto Kołobrzeg - Żłobkiem „Krasnal” w Kołobrzegu z siedzibą przy ul.
Bogusława X 18, reprezentowanym przez Panią Grażynę Ronij – Dyrektor Żłobka
„Krasnal” w Kołobrzegu
zwanym dalej „Żłobkiem” a,
Panią …………………..
pesel …………………..

zamieszkałą

w

Kołobrzegu,

ul.

…………………….,

oraz
Panem ………………… zamieszkałym w Kołobrzegu,
pesel …………………….
zwanymi dalej „rodzicami/opiekunami prawnymi” dziecka.
§1

ul.

……………………,

Na podstawie uchwały nr XLI/576/21 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 29 września 2021 r. w
sprawie ustalenia wysokości opłat i warunków częściowego zwolnienia z opłat za pobyt
dziecka w żłobku prowadzonym przez Gminę Miasto Kołobrzeg (Dz. Urz. Woj.
Zachodniopomorskiego z dnia 22 października 2021 r., poz. 4352) § 7. ww. umowy
otrzymuje brzmienie:
„§7
1. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązują się solidarnie do uiszczania następujących
opłat:
1) miesięcznej opłaty stałej za pobyt dziecka w wymiarze do 10 godzin dziennie w
wysokości 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku
budżetowym,
2) za wyżywienie w wysokości 6,00 zł za każdy dzień,
3) opłaty za wydłużony pobyt dziecka w żłobku powyżej 10 godzin dziennie w
wysokości 1,5% minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku
budżetowym, za każdą rozpoczętą godzinę opieki nad dzieckiem w godzinach pracy
placówki.

2. Wysokość stawki żywieniowej, określonej w ust. 1 pkt 2 ustala Dyrektor Żłobka w
granicach określonych Uchwałą Nr XLI/576/21 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 29 września
2021r. w sprawie ustalenia wysokości opłat i warunków częściowego zwolnienia z opłat za
pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Gminę Miasto Kołobrzeg. Stawka żywieniowa
obejmuje koszty surowców użytych do przygotowania posiłków. Zamiana wysokości stawki
żywieniowej może nastąpić w drodze aneksu do umowy.
3. W przypadku nieobecności dziecka w żłobku z powodu choroby lub innych przypadków
losowych, opłata, o której mowa w ust. 1 pkt 1 zostaje obniżona proporcjonalnie do czasu
trwania nieobecności, jednak nie więcej niż do wysokości 50% tej opłaty.
4. Opłata za wyżywienie określona w ust. 1 pkt 2 w danym miesiącu, zgodnie z § 10 ust. 3
pkt 1 Statutu Żłobka „Krasnal”, stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXIII/460/21
Rady Miasta Kołobrzeg, zostaje obniżona proporcjonalnie do czasu trwania nieobecności
dziecka w Żłobku z powodu choroby lub innych przypadków losowych w miesiącu
poprzednim.
§2
Pozostałe postanowienia umowy nie ulegają zmianie.
§3
Niniejszy aneks wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

.............................................
(podpis rodzica/opiekuna prawnego 1)

..........................................
(podpis rodzica/opiekuna prawnego 2)

……………………………
(podpis Dyrektora Żłobka)

