
1 z 2 
 

UMOWA NR ………….. 

Zawarta w dniu  ……………we Włodawie  pomiędzy: 

Powiatem Włodawskim, 22-200 Włodawa, Al. J. Piłsudskiego 24, NIP 565-14-37-752 

reprezentowanym przez…………………..– Dyrektora Specjalnego Ośrodka                              

Szkolno-Wychowawczego im. ks. Jana Twardowskiego we Włodawie, działającego                        

z upoważnienia Zarządu Powiatu Włodawskiego 

a 

Panią /Panem……………. 

Legitymującym/ca się dowodem osobistym (seria i numer dowodu osobistego) 

…………….wydanym przez ……………………………… 

dotycząca uiszczania opłaty za całodzienne wyżywienie w Specjalnym Ośrodku Szkolno – 

Wychowawczym im. ks. Jana Twardowskiego we Włodawie w roku szkolnym …………… 

za dziecko: ………………… 

 

 § 1  

1. Rodzic/opiekun prawny/ ponosi koszt całodziennego wyżywienia w wysokości ustalonej 

Zarządzeniem Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. ks. Jana 

Twardowskiego we Włodawie  Nr 23/2019 z dnia 12 sierpnia 2019 r. 

   Śniadanie 3,00 zł  brutto (słownie zł: trzy złote brutto) 

Zupa  1,00 zł  brutto ( jeden złotych brutto) 

Drugie danie 3,00 zł brutto   (słownie zł: trzy złote brutto) 

Podwieczorek 1,00 zł brutto ( słownie zł: jeden złotych brutto) 

Kolacja    3,00 zł  brutto  (słownie zł: trzy złote brutto) 

Łącznie   11,00 zł   brutto (słownie zł: jedenaście złotych brutto). 

 

2. Należność za wyżywienie pomniejszona jest o uzyskanie na ten cel dofinansowania               

z Ośrodka Pomocy Społecznej. 

 

 § 2 

1. Opłatę za wyżywienie dziecka rodzic/ opiekun prawny uiszcza w kasie Ośrodka z dołu     

do dnia 5 każdego miesiąca 

2. W przypadku przekroczenia terminu płatności naliczane będą ustawowe odsetki karne. 



3.  W przypadku nieobecności ucznia, wychowanka dopuszcza się możliwość odliczenia 

stawki dziennej.  

4.    Warunkiem odliczenia jest zgłoszenie nieobecności przez rodzica/prawnego opiekuna. 

5.   Zgłoszenia należy dokonać w dniu poprzedzającym nieobecność a w sytuacjach nagłych 

dopuszcza się zgłoszenie najpóźniej do godziny 9:00  danego dnia. 

6. Zgłoszenia należy dokonać w sekretariacie Ośrodka pod numerem telefonu                             

(82) 5721-336 wew.214.                                                      

7.  W przypadku nie poinformowania o nieobecności w terminie określonym w ust. 5 

pobierana będzie opłata za wyżywienie. 

 

§ 3 

Rodzic/ opiekun prawny/ może wystąpić z pisemnym wnioskiem do Dyrektora Ośrodka 

o zwolnienie z części lub całości opłat za wyżywienie zgodnie z Regulaminem określającym 

zasady i tryb zwalniania rodziców młodzieży i dzieci przebywających w Specjalnym Ośrodku 

Szkolno – Wychowawczym we Włodawie z całości lub części opłat za posiłki w stołówce 

stanowiącym Załącznik do Zarządzenia Nr 24/2016 Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego we Włodawie z dnia 12 września 2016 r. 

 

§ 4 

1. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę zachowując okres wypowiedzenia 30 dni. 

2. Należność za wyżywienie musi być uregulowana przed upływem okresu wypowiedzenia. 

§ 5 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.  

§ 6 

Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 7 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej 

ze stron. 

 

Podpisy stron 

 

………………………………                                              ………………………………….. 

         Dyrektor Ośrodka                                                                               Rodzic/Opiekun prawny/ 

 


