
UCHWAŁA Nr XXVII/140/2008 

RADY GMINY W SOŃSKU 

z dnia 12 grudnia 2008 r. 

w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w prowadzonych przez Gminę Sońsk przedszkolach. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. 

Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 5a ust. 2 pkt 1 i art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991r. 

o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Gminy Sońsk, uchwala, co następuje: 

§ 1.1. Przedszkola publiczne prowadzone przez gminę są finansowane z budżetu gminy w zakresie reali-

zacji podstaw programowych, określonych przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. 

2. Świadczenia opiekuńczo – wychowawcze wykraczające poza obowiązujące podstawy programowe 

oraz koszty posiłków finansowane są przez rodziców (opiekunów) dzieci uczęszczających do przedszkoli. 

§ 2. Przecięty koszt utrzymania dziecka w przedszkolu ustala się na podstawie kalkulacji kosztów ogól-

nych na jednego wychowanka. 

§ 3.1. Ustala się opłatę miesięczną na pokrycie przez rodziców koszów realizacji zadań wykraczających 

poza podstawy programowe w wysokości 70zł. słownie: (siedemdziesiąt złotych) od dziecka w przedszkolu. 

2. Opłata, o której mowa w ust. 1 winna być wnoszona miesięcznie, do piętnastego dnia każdego miesią-

ca (z góry). 

3. Rodzice lub opiekunowie mogą zrezygnować ze świadczonych przez przedszkole usług. 

Rezygnacja winna być zgłoszona dyrektorowi przedszkola w formie pisemnego oświadczenia z czternasto-

dniowym wyprzedzeniem. Rezygnacja z usług przedszkola nie zwalnia z obowiązku uiszczenia opłaty stałej 

za miesiąc, w którym została złożona. 

§ 4.1. Koszt produktów zużytych do przygotowania posiłków ponoszą rodzice lub opiekunowie. 

2. Ustala się wysokość dziennej stawki żywieniowej w wysokości 5zł (pięć złotych) od jednego dziecka, w 

tym: 

1) śniadanie stanowi 35% kosztów dziennej stawki, 

2) obiad stanowi 40% kosztów dziennej stawki, 

3) podwieczorek stanowi 25% kosztów dziennej stawki. 

3. Opłata za wyżywienie winna być wnoszona z góry w terminie do piętnastego dnia każdego miesiąca. 

4. W przypadku nieobecności dziecka trwającej dłużej niż jeden dzień, opłata za wyżywienie podlega 

zwrotowi w wysokości iloczynu stawki żywieniowej za jeden dzień przez liczbę dni nieobecności w przed-

szkolu. 

5. Zwrot stawki żywieniowej za pierwszy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu przysługuje w przy-

padku zgłoszenia nieobecności dziecka przynajmniej z jednodniowym wyprzedzeniem. 

§ 5. W okresie wakacyjnym rodzice lub opiekunowie wnoszą opłaty do przedszkola pełniącego dyżur w 

wysokości proporcjonalnej do ilości dni pobytu dziecka w przedszkolu. Opłata wnoszona jest z góry, a w 

przypadku nieobecności dziecka, opłata za wyżywienie zwracana jest na zasadach określonych w § 4. 

§ 6. Traci moc uchwała Rady Gminy Sońsk nr XVIII/95/2000 z dnia 3 lutego 2000r. w sprawie określenia 

odpłatności za usługi świadczone przez przedszkola gminne i uchwała Rady Gminy Sońsk nr XXVII/179/2001 

z dnia 29 czerwca 2001r. w sprawie określenia odpłatności za usługi świadczone przez przedszkola gminne 

na rzecz dzieci sześcioletnich uczęszczających do oddziałów przedszkolnych 5-cio godzinnych. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sońsk. 

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w 

życie z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009r. 

 

Przewodniczący Rady Gminy: 

Wiesław Szmalec 

 

 


