
 

Lublin, dnia ……………………………………… 

Aneks do UMOWY ZLECENIA OPIEKI NAD DZIECKIEM 
w Niepublicznym Żłobku Wesołe Promyczki 

Zawartej w Lublinie w dniu …………………………… r., pomiędzy Rodzicem (Opiekunem dziecka) Panem/Panią            

…………………………………………………………………………………………………………………… 

Dowód osobisty nr ………………………………………………………… 

PESEL ……………………………………………………………… 

zamieszkałym/łą w ………………………………………………………………………………………………… 

adres e-mail:………………………………………………………… 

telefon kontaktowy: ………………………………………………………………………………………… 

zwanym w treści niniejszej umowy „Rodzicem”, 

a

Żłobek Wesołe Promyczki P. Saniawa, M. Masłowski Spółka Cywilna z siedzibą w Lublinie, NIP 7123312953; 
REGON 364404468, zwanym dalej „ Podmiot prowadzący ” prowadzącym Niepubliczny Żłobek Wesołe Promyczki 
zwanym dalej „ Żłobkiem ”.

§1

1. Treść §8 ust. 1 zmienia treść z:
„1. Rodzic zobowiązany jest do wnoszenia na rzecz Żłobka następujących opłat:
a) stałej za pobyt dziecka w żłobku w wysokości 1120 zł (słownie: tysiąc siedemdziesiąt złotych 00/100) miesięcznie 
ponoszona z góry do 5 dnia każdego miesiąca przez cały okres trwania niniejszej umowy.
1.1. Zgodnie z Uchwałą Nr 15/II/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 23 grudnia 2014 r. opłata stała za pobyt dziecka
w żłobku zostaje pomniejszona od miesiąca maja 2016 r. o kwotę 400 zł (słownie: czterysta złotych) dla Rodzica, który 
zamieszkuje na terenie Miasta Lublin , którego dziecko objęte jest opieką w żłobku. Rodzic zobowiązuje informować
o zmianach miejsca zamieszkania przez cały okres trwania umowy.”
na:
„1. Rodzic zobowiązany jest do wnoszenia na rzecz Żłobka następujących opłat:

a) stałej za pobyt dziecka w żłobku w wysokości 1120 zł (słownie: tysiąc sto dwadzieścia złotych 00/100) miesięcznie
ponoszona z góry do 5 dnia każdego miesiąca przez cały okres trwania niniejszej umowy.
1.1. Zgodnie z Uchwałą Nr 15/II/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 23 grudnia 2014 r. opłata stała za pobyt dziecka
w żłobku zostaje pomniejszona o kwotę 400 zł (słownie: czterysta złotych) dla Rodzica, który zamieszkuje na terenie
Miasta Lublin, którego dziecko objęte jest opieką w żłobku. Rodzic zobowiązuje informować o zmianach miejsca
zamieszkania przez cały okres trwania umowy.
1.2. W miesiącach styczeń 2021 – grudzień 2021 opłata stała za pobyt dziecka zostaje dofinansowana
z Resortowego Programu Maluch Plus edycja 2021. Środki finansowe z budżetu państwa w formie dotacji celowej zwanej
dalej „dotacją” zostaną przeznaczone w całości na funkcjonowanie utworzonych miejsc dziennej opieki w wysokości 80 zł
(słownie: osiemdziesiąt 0/100zł ) miesięcznie na jedno dziecko.
1.3. Podmiot prowadzący zobowiązuje się do pomniejszenia opłat miesięcznych ponoszonych przez rodziców za dziecko
uczęszczające do instytucji opieki nad dziećmi.
1.4. Kwota dofinansowania zostanie zwrócona rodzicowi na nr rachunku bankowego podany przez rodzica w ciągu 14 dni
od daty zaksięgowania dotacji przekazanej przez Urząd Wojewódzki na rachunku bankowym podmiotu prowadzącego. Do
tego czasu rodzic będzie płacił kwotę czesnego niepomniejszoną o wysokość dotacji.

§2

1. Pozostała treść umowy pozostaje bez zmian.
2. Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze

stron.

……………………………………………………………… 
PODPIS OSOBY REPREZENTUJĄCEJ ŻŁOBEK 

………………………………………………………………………… 
PODPIS RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA 




