
 

UCHWAŁA Nr XXI/163/09 

RADY GMINY W TROSZYNIE 

z dnia 31 sierpnia 2009 r. 

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia realizowane w Przedszkolu Samorządowym w Troszynie. 

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

z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 14 ust. 5 w związku z art. 6 ust. 1 oraz art. 67a ustawy z dnia 

7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Gminy w Tro-

szynie uchwala, co następuje: 

§ 1. Świadczenia Przedszkola Samorządowego w Troszynie w zakresie nauczania i wychowania objętego 

podstawą programową wychowania przedszkolnego są bezpłatne. 

§ 2. Świadczenia Przedszkola Samorządowego w Troszynie wykraczające poza podstawę programową 

wychowania przedszkolnego prowadzone są za odpłatnością. Są nimi: 

1. zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkol-

nego; 

2. wyżywienie w części odpowiadającej kosztom produktów żywnościowych wykorzystywanych do przygo-

towania posiłków (zwanych dalej „stawką żywieniową”). 

§ 3. Świadczeniami, o których mowa w § 2 ust. 1, są: 

1) zabawy konstrukcyjne rozwijające sprawność manualną; 

2) gry i zabawy wspomagające rozwój umysłowy dziecka; 

3) gry i zabawy badawcze, rozwijające zainteresowania otaczającym światem; 

4) zajęcia rozwijające plastyczne i teatralne uzdolnienia dzieci; 

5) gry i zabawy ruchowe, wspomagające rozwój ruchowy dziecka; 

6) zabawy tematyczne, wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny dziecka. 

§ 4. Opłatę za świadczenia, o których mowa w § 3, ustala się w łącznej miesięcznej wysokości 100,00zł. 

§ 5.1. Świadczenia za wyżywienie, o których mowa w § 2 ust. 2, są odpłatne w części odpowiadającej 

kosztom produktów żywnościowych wykorzystywanych do przygotowania posiłków, zwanym dalej „stawką 

żywieniową”. 

2. Wysokość stawki żywieniowej, o której mowa w ust. 1, oraz warunki korzystania ze stołówki ustala dy-

rektor przedszkola w porozumieniu z Wójtem Gminy Troszyn, na podstawie sporządzonej kalkulacji kosz-

tów uwzględniającej normy żywieniowe. 

3. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu (niezależnie od liczby dni tej nieobecności) stawka 

żywieniowa w miesiącu następującym po miesiącu, w którym dziecko było nieobecne podlega zmniejsze-

niu za każdy dzień absencji dziecka w miesiącu poprzednim. 

4. Wysokość opłaty za każdy dzień nieobecności dziecka wylicza się dzieląc opłatę miesięczną, poprzez 

liczbę dni roboczych przedszkola w danym miesiącu. 

§ 6. Opłaty, o których mowa w § 4 i w § 5, wnosi się do dnia 15 danego miesiąca. 

§ 7. Szczegółowy zakres realizowanych przez Przedszkole Samorządowe w Troszynie świadczeń, o któ-

rych mowa w § 3 i § 6, określa umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy dyrektorem a rodzicem (opieku-

nem prawnym) dziecka. 

§ 8. Postanowienia § 3 niniejszej uchwały nie dotyczą dzieci korzystających z usług świadczonych przez 

Przedszkole Samorządowe w Troszynie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinią o po-

trzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. 

§ 9. Traci moc uchwała nr XX/98/04 Rady Gminy w Troszynie z dnia 1 września 2004r. w sprawie ustale-

nia opłat za świadczenia Samorządowego Przedszkola w Troszynie. 

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Troszyn. 



§ 11. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Mazowieckiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2009r. 

 

Przewodniczący Rady Gminy w Troszynie: 

Czesław Brzeziński 

 

 

 


