
Uchwała  nr 143/XXIII/08.
Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 21 lipca 2008 r.

w sprawie opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasta 
Gostynina

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca  
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art.  
14 ust.  5 w związku z art.  5 ust.  5 ustawy z dnia 7 września 1991 r.  o systemie  
oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 25 72 z późn. zm.) oraz art. 4 ust.1 i art. 5  
ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych 
aktów prawnych (Dz.  U. z 2007 r.  Nr 68,  poz.  449) Rada Miejska w Gostyninie  
uchwala, co następuje:

§ 1
1. Ustala  się  miesięczną  opłatę  za  świadczenia  udzielane  przez  przedszkola  

publiczne prowadzone przez Gminę Miasta Gostynina:
1) opłatę stałą za pobyt dziecka w przedszkolu ponad czas przeznaczony na 
realizację podstawy programowej w wysokości:
a) 150. zł dla dzieci zamieszkałych w obszarze Gminy Miasta Gostynina oraz  
dzieci  niepełnosprawnych niezależnie od miejsca zamieszkania,
b)  498  zł  dla  dzieci,  których  stałe  miejsce  zamieszkania  znajduje  się  poza  
obszarem Gminy Miasta Gostynina, z zastrzeżeniem ust. 2,
2)  opłatę  za  wyżywienie  dziecka  w  wysokości  równej  dziennym  kosztom 
produktów wykorzystanych  do  przyrządzenia  posiłków  w  przeliczeniu  na 
każde  dziecko,  pomnożonej  przez  liczbę  dni  kalendarzowych  w  danym 
miesiącu, w których przedszkole jest czynne, z zastrzeżeniem § 3. 

2. Miesięczna  opłata  stała  dla  dzieci,   których  stałe  miejsce  zamieszkania 
znajduje się poza obszarem Gminy Miasta Gostynina, może być ustalona w 
wysokości określonej w ust. 1 pkt 1 lit. a, pod warunkiem, że różnicę pomiędzy  
przeciętnym kosztem utrzymania dziecka w przedszkolu a opłatą ponoszoną 
przez  rodziców  pokrywać  będzie  gmina  właściwa  dla  miejsca  stałego 
zamieszkania  dziecka,  na  podstawie  zawartego  z  Gminą  Miasta  Gostynina  
porozumienia.

3. Upoważnia  się  Burmistrza  Miasta  Gostynina  do  zawierania  z  gminami 
porozumień, o których mowa w ust. 2.

4. Różnicę  między  opłatami  określonymi  w  ust.  1-3,  a  faktycznymi  kosztami  
pobytu dziecka w przedszkolu pokrywa budżet miasta Gostynina.

5. Opłaty wnosi sie z góry, do 5 dnia każdego miesiąca.
§ 2

W szczególnie uzasadnionych przypadkach opłata  za świadczenia udzielane przez  
przedszkola  (opłata  stała  i  opłata za  wyżywienie)  może  być  w części  lub całości  
finansowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie.



§ 3
1. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu zwrotowi podlega dzienna 

stawka żywieniowa za każdy dzień nieobecności, począwszy od drugiego dnia 
zgłoszonej nieobecności.

2. Nieobecność  dziecka  w  przedszkolu  nie  zwalnia  od  obowiązku  uiszczenia 
opłaty stałej, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 1, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Opłata  stała  podlega  odpowiednio  proporcjonalnemu  zmniejszeniu  w 
przypadkach  długotrwałej,  usprawiedliwionej  nieobecności  dziecka  w 
przedszkolu, obejmującej co najmniej dwa tygodnie. Opłata uiszczona w takim 
przypadku podlega zwrotowi.

§ 4
Zakres świadczeń przedszkola określa umowa o świadczeniu usług zawarta pomiędzy  
dyrektorem  przedszkola  a  rodzicem  (opiekunem)  dziecka.  Wzór  umowy  stanowi  
załącznik do niniejszej uchwały.

§ 5
Z  dniem  wejścia  w  życie  przepisów  niniejszej  uchwały  traci  moc  uchwała  nr  
197/XXXIV/05 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 grudnia 2005 r.  w sprawie 
ustalenia  opłaty  za  świadczenia  prowadzonych  przez  Gminę  Miasta  Gostynina 
przedszkoli.

§ 6
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego  
i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą od dnia 1 września  
2008 r.  

Przewodniczący Rady Miejskiej

   Jolanta Syska-Szymczak



Załącznik do uchwały Nr 143/XXIII/08
Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 21 lipca 2008 r.   

Pieczęć Przedszkola

UMOWA  O  ŚWIADCZENIE  USŁUG

zawarta w dniu .............................................. pomiędzy Gminą Miasta Gostynina – Miejskim 
Przedszkolem nr ........ w Gostyninie przy ul. .......................................................................................
reprezentowanym przez: ............................................................................  Dyrektorem Przedszkola,  
zwanym dalej "Przedszkolem",

 a Rodzicem /Opiekunem/ 

...............................................................................................................................................................
(imię i nazwisko)

zam. .......................................................................................................................................................

legitymującym się dowodem osobistym seria ................ nr .................................................................

nr PESEL ............................................... zwanym dalej "Usługobiorcą"

o świadczenie usług dla dziecka /dzieci/:

........................................................................................................................................
(imię i nazwisko, data urodzenia, adres)

.........................................................................................................................................
(imię i nazwisko, data urodzenia, adres)

§ 1
Przedszkole  zapewni  dziecku  opiekę  oraz  uczestnictwo  w  zabawach  i  zajęciach  dydaktyczno-
wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami regulującymi wychowanie przedszkolne i  
statutem placówki.

§ 2
W czasie pobytu w Przedszkolu dziecko będzie korzystało z wymienionych niżej posiłków:

1) śniadania
2) obiadu
3) podwieczorka

* niepotrzebne skreslić
§ 3

Strony umowy ustalają, że:
1) opłata za śniadanie wynosi 1,00 zł,
2) opłata za obiad wynosi 2,00 zł,
3) opłata za podwieczorek wynosi 1,00 zł.

§ 4



1. Usługobiorca  zobowiązuje  się  do  wniesienia  do  5  dnia  każdego  miesiąca  (z  góry) 
comiesięcznych opłat w wysokości określonej w uchwale nr 143/XXIII/08 Rady Miejskiej w 
Gostyninie  z  dnia  21  lipca  2008  r.  w  sprawie  opłat  za  świadczenia  przedszkoli  
prowadzonych przez Gminę Miasta Gostynina t.j.:
1) opłaty stałej w wysokości ......... zł
2) opłaty za wyżywienie dziecka w wysokości ............... zł za każdy dzień.

2. Nieobecność  dziecka  w Przedszkolu  nie  zwalnia  Usługobiorcy  od  obowiązku  uiszczenia  
opłaty  stałej,  z  wyjatkiem  okresu  długotrwałej,  ciągłej,  usprawiedliwionej  nieobecności  
dziecka w Przedszkolu, obejmującej co najmniej dwa tygodnie. Zwrot opłaty odbywa się w 
formie odpowiednio proporcjonalnego odpisu w kolejnym miesiącu.

3. Opłata za wyżywienie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka w Przedszkolu,  
za  każdy  dzień  nieobecności  począwszy  od  drugiego  dnia  zgłoszenia  nieobecności,  w  
wysokości  odpowiedniej  wielokrotności  dziennej  stawki  żywieniowej,  w formie odpisu w 
kolejnym miesiącu.

§ 5
Usługobiorca będzie  ponosił  koszty  uczestnictwa dziecka  w innych dodatkowych zajęciach  (np. 
rytmice, nauce języków obcych itp.), organizowanych przez dyrektora Przedszkola na wniosek i za  
zgodą rodziców (opiekunów). 

§ 6
Usługobiorca zobowiązuje się przyprowadzać dziecko do Przedszkola od godziny  ..................  i  
odbierać je do godziny .......................

§ 7
Dziecko /dzieci/ będą przyprowadzanie i odbieranie z Przedszkola wyłącznie przez rodziców lub  
odrębnie upoważnione przez nie osoby. Upoważnienie wymaga formy pisemnej.

§ 8
Strony umowy zobowiązują się przestrzegać zasad działalności Przedszkola określonych w statucie  
i arkuszu organizacji.

§ 9
1. Umowa może zostać wypowiedziana przez każdą ze stron z co najmniej dwutygodniowym  

wyprzedzeniem, ze skutkiem na koniec miesiąca.
2. Przedszkole może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia w przypadku nie uiszczenia opłaty  

przez okres 1 miesiąca.od dnia wymagalności.

§ 10
Umowa  została  zawarta  na  okres  od  dnia  ......................................  do 
dnia .........................................

§ 11
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 12
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze 
stron.

                  Usługobiorca                                                                                Przedszkole
 


