UCHWAŁA NR 148/2011
RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU
z dnia 20 czerwca 2011 r.
w sprawie ustalenia opłat za niektóre świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne dla których
organem prowadzącym jest Gmina Miasta Radomia
Na podstawie art. 14 ust. 5 w związku z art. 6 ust. 1 oraz art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty ( j. t. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm. ) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990
r. o samorządzie gminnym ( j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Miejska w Radomiu uchwala,
co następuje:
§ 1. Świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola, zwane dalej „przedszkolami”, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Miasta Radomia, w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego
realizowane są bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie.
§ 2. 1. Świadczenia udzielane przez przedszkola w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej
wychowania przedszkolnego, realizowane są w przedszkolach od poniedziałku do piątku w godzinach określonych
w statucie każdego przedszkola.
2. Świadczenia, o których mowa w ust. 1, obejmują:
1) przygotowanie dziecka do udziału w przedszkolnych oraz środowiskowych konkursach, turniejach,
imprezach artystycznych i okolicznościowych,
2) gry i zabawy:
a) wspomagające rozwój fizyczny i psychofizyczny dziecka oraz umożliwiające mu właściwy rozwój
emocjonalny i społeczny,
b) rozwijające zainteresowania dziecka otaczającym go światem,
c) plastyczne, muzyczne, teatralne, twórcze i inne, rozwijające zdolności dzieci oraz zaspokajające
ich potrzebę aktywności i zainteresowań.
3. Ustala się, iż opłata za jedną godzinę udzielonych świadczeń, o których mowa w ust. 2, wynosi 0,22%
minimalnego wynagrodzenia miesięcznego za pracę, ustalonego na podstawie odrębnych przepisów i pobierana
jest za każdą rozpoczętą godzinę udzielania świadczeń, na których dziecko było obecne.
4. Rodzice (opiekunowie prawni) w karcie zgłoszenia dziecka do przedszkola deklarują dzienną liczbę godzin,
w których dziecko korzystać będzie ze świadczeń określonych w ust. 2 niniejszego paragrafu.
5. Zakres świadczeń, ilość godzin udzielanych świadczeń oraz termin i sposób uiszczania opłat za udzielone
świadczenia określa umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicami (opiekunami
prawnymi) dziecka uczęszczającego do przedszkola.
6. Opłatę miesięczną za świadczenia, o których mowa w ust. 1, stanowi iloczyn opłaty za jedną godzinę
udzielonego świadczenia oraz ilości godzin świadczeń, w których dziecko brało udział w danym miesiącu .
§ 3. 1. Ustala się, iż miesięczna opłata za wyżywienie dziecka stanowi iloczyn wysokości kosztów surowca
przeznaczonego na wyżywienie jednego dziecka oraz ilości dni kalendarzowych w danym miesiącu, w którym
przedszkole jest otwarte.
2. Wysokość kosztów surowca przeznaczonego na wyżywienie jednego dziecka ustala dyrektor przedszkola
w porozumieniu z organem prowadzącym.
3. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu zwrotowi podlega dzienna stawka żywieniowa za każdy
dzień jego nieobecności.
§ 4. Opłaty, o których mowa w § 2 ust. 5 oraz w § 3 ust. 1, wnosi się do 10 dnia każdego miesiąca.
§ 5. Ustala się, iż pracownicy przedszkola korzystający z posiłków, ponoszą opłatę za te posiłki w wysokości
równej kosztom ich przygotowania ustalonym przez dyrektora przedszkola.
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§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wiceprezydentowi Miasta Radomia odpowiedzialnemu za sprawy
oświaty oraz dyrektorom przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Radomia.
§ 7. Traci moc uchwała Nr 277/2008 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28.01. 2008 roku w sprawie opłat
za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Miasta Radomia.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2011 r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Radomiu
Dariusz Wójcik
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