
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
Na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr
256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 1 pkt 8, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1i art. 42 ustawy
z dnia 8 marca 1990r.  o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz 1591 z późn. zm.) Rada
Miejska uchwala, co następuje:

§ 1
Przedszkola prowadzone przez Gminę Miasta Gostynina są finansowane z następujących źródeł:
1/ z dotacji pochodzącej z budżetu miasta - w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania

przedszkolnego określonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania,
2/ z opłat wnoszonych przez rodziców lub opiekunów dziecka zapisanego do przedszkola - w zakresie

świadczeń  opiekuńczo-wychowawczych  wykraczających  poza  obowiązującą  podstawę
programową i za wyżywienie.

§ 2
1. Ustala  się  dotację  z  budżetu  miasta  na  działalność  przedszkola  w  wysokości  70%  kosztów

wynikających z funkcjonowania tego przedszkola w danym roku budżetowym. 
2. Dotacja nie obejmuje wyżywienia.

§ 3
1. Ustala  się  miesięczną  opłatę  za  świadczenia  przedszkola  w  wysokości  30%  kosztów

wynikających z funkcjonowania tego przedszkola w danym roku budżetowym bez wyżywienia. 
2. Przy  określaniu  wysokości  tej  opłaty  bierze  się  pod  uwagę  przeliczeniową  liczbę  dzieci

przebywających w przedszkolu w danym miesiącu.
§ 4

Przeciętny miesięczny koszt pobytu dziecka w danym przedszkolu ustala się na podstawie kalkulacji
rocznych kosztów utrzymania dziecka w przedszkolu.

§ 5
Ustala się opłatę za wyżywienie w wysokości 100% kosztów produktów zużytych na przygotowanie
posiłków spożytych przez dziecko w danym miesiącu.

 § 6
W szczególnie uzasadnionych przypadkach, koszty pobytu w przedszkolu dziecka zameldowanego na
terenie miasta Gostynina, mogą być dofinansowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

§ 7
Upoważnia  się  Burmistrza  do  podejmowania  decyzji  o  finansowaniu  niektórych  wydatków
związanych  z  funkcjonowaniem  przedszkola  z  budżetu  Gminy  Miasta  Gostynina  poza  dotacją
określoną w § 2 niniejszej uchwały.

§ 8
Z dniem wejścia w życie niniejszej  uchwały traci moc uchwała nr 338/XLIX/98 Rady Miejskiej w
Gostyninie z dnia 14 lutego 1998r. w sprawie ustalenia odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach
miejskich.

§ 9
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gostynina. 

§ 10
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i  wchodzi w
życie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od następnego miesiąca kalendarzowego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej
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