Uchwała Nr XXIX/399/2008
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 30 października 2008 r.
w sprawie opłat za korzystanie ze świadczeń przedszkoli publicznych prowadzonych przez
Gminę Ostrowiec Świętokrzyski.

Na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U.
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141,
Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091 i Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104,
z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273,
Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818 i Nr 181, poz. 1292 oraz z 2008 r. Nr 70,
poz. 416 i Nr 145, poz. 917) oraz art. 7 ust. 1 pkt 8, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,
Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 i z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,
Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457
oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) Rada Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Przedszkola publiczne funkcjonujące na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski są
jednostkami budŜetowymi.
§ 2.1. Przedszkola prowadzone przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski zapewniają bezpłatne
nauczanie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz realizację zajęć
religii dla dzieci zamieszkałych na jej terenie.
2. Czas zajęć dla realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego ustala się
w wymiarze 5 godzin dziennie.
3. Do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski mogą
równieŜ uczęszczać dzieci z gmin ościennych pod warunkiem, Ŝe gmina, na której terenie
dziecko stale zamieszkuje, zawrze z Gminą Ostrowiec Świętokrzyski porozumienie dotyczące
sfinansowania kosztów pobytu dziecka w przedszkolu lub rodzice (opiekunowie) pokryją pełne
koszty pobytu dziecka w przedszkolu.
4. Przez pełne koszty pobytu dziecka w danym przedszkolu rozumie się :
1) koszty mediów związanych z opieką wychowawczą i nauką (bez kosztów
związanych z Ŝywieniem),
2) koszty związane z bezpieczeństwem i higieną warunków pracy, nauki,
wychowania i opieki (bez kosztów związanych z Ŝywieniem),
3) wykonanie konserwacji i remontu obiektu (bez pionu Ŝywieniowego),
4) wynagrodzenie nauczycieli i pracowników administracyjno-obsługowych
wynikające ze stosunku pracy,
5) zakup pomocy dydaktycznych.
5. Koszty, o których mowa w ust. 4, ustala dyrektor przedszkola.

6. W przypadku posiadania przez dziecko zamieszkałe poza terenem Gminy Ostrowiec
Świętokrzyski orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i po uzyskaniu zgody
Prezydenta Miasta ma zastosowanie ust. 1.

§ 3.1. Zapisów do przedszkola dokonuje dyrektor placówki, który odpowiada za realizację
zasad określonych w § 2.
2. Rodzic (prawny opiekun) dziecka zobowiązany jest przy zapisie dziecka przedłoŜyć kartę
zgłoszenia dziecka do przedszkola stanowiącą załącznik do uchwały oraz stosowne dokumenty
umoŜliwiające ustalenie miejsca zamieszkania dziecka i jego rodziców ( prawnych opiekunów ),
z zastrzeŜeniem ust. 4.
3. W przypadku zwolnienia, o którym mowa w § 4, ust. 3, pkt 2, rodzice dziecka
( prawni opiekunowie) nie muszą przedkładać dokumentów potwierdzających zamieszkanie na
terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski.
4. Rodzic (prawny opiekun) dziecka jest zobowiązany do zgłoszenia dyrektorowi przedszkola
wszelkich zmian dotyczących miejsca zamieszkania, które mają wpływ na ustalenie zasad
odpłatności za świadczenia przedszkoli. W przypadku stwierdzenia, Ŝe dziecko niespełniające
warunków określonych w § 2 ust. 1 lub ust. 3 uczęszczało do przedszkola, rodzic (opiekun
prawny) zobowiązany będzie do pokrycia pełnych kosztów pobytu dziecka w przedszkolu
określonych w § 2 ust. 4. NaleŜność z tytułu niezasadnego korzystania ze świadczeń przedszkoli
prowadzonych przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski podlega ściągnięciu w trybie przepisów o
postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
5. W pierwszej kolejności do przedszkola przyjmowane są dzieci zamieszkałe i
zameldowane na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na pobyt stały lub czasowy trwający
ponad dwa miesiące.
§ 4.1. Ustala się opłatę miesięczną za świadczenia realizowane przez przedszkola publiczne
związane z organizowaniem Ŝywienia dzieci w wysokości 125 zł.
2. Opłatę określoną w ust. 1 wnoszą rodzice (prawni opiekunowie) dziecka, które korzysta
z Ŝywienia organizowanego przez przedszkole.
3. Zwolnienia z opłaty określonej w ust. 1 przysługują w przypadku:
1) zaistnienia udokumentowanych wypadków losowych rodziców (prawnych opiekunów)
dzieci, a w szczególności: zgonu, trwałego kalectwa, długotrwałej choroby, poŜaru,
powodzi, kradzieŜy, itp. – na okres jednego miesiąca.
2) finansowania przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim
zwany dalej „MOPS” kosztów posiłków spoŜywanych przez dziecko, które spełnia
warunki określone w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728) – na okres określony w decyzji MOPS.
4. Do skorzystania ze zwolnienia z przyczyn, określonych w ust. 3 pkt 1 niezbędny jest wniosek
rodziców (prawnych opiekunów) dziecka.
5. Ulgi w wysokości 50% w opłacie określonej w ust. 1 przysługują w przypadku:
1) pobytu dziecka na dwutygodniowym dyŜurze wakacyjnym zorganizowanym zgodnie
z harmonogramem ustalonym z organem prowadzącym,
2) przyjęcia dziecka do przedszkola w trakcie trwającego miesiąca (co najmniej po
upływie dwóch tygodni od pierwszego dnia miesiąca),

3) wypisu dziecka z przedszkola w trakcie trwającego miesiąca (do 15 dnia danego
miesiąca).
6. Decyzję o zastosowaniu zwolnienia, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, po uprzednim
zasięgnięciu opinii MOPS, bądź ulgi, o której mowa w ust. 5, podejmuje dyrektor przedszkola.
§ 5.1. Oprócz opłaty, o której mowa w § 4 ust. 1, rodzice (prawni opiekunowie) dziecka
korzystającego z Ŝywienia w przedszkolu finansują koszt surowca niezbędnego do
przygotowania posiłku zgodnego z normami Ŝywieniowymi obowiązującymi w przedszkolu
(tzw. stawka Ŝywieniowa).
2. Za kaŜdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu dokonywany jest odpis w wysokości
jednej stawki Ŝywieniowej.
§ 6.1. Opłaty, o których mowa w § 4 i § 5, są wnoszone za dany miesiąc w nieprzekraczalnym
terminie do ostatniego dnia danego miesiąca.
2. W przypadku niewniesienia przez rodziców (prawnych opiekunów) opłaty, o której mowa
w § 4 i § 5, w terminie określonym w ust. 1, zostaną naliczone odsetki ustawowe na dzień wpłaty
zaległości.
3. Odpisy z opłat w okolicznościach określonych w § 4 ust. 3 i 5 dokonywane są w miesiącu
następnym po ich zaistnieniu.
§ 7. Poza przypadkami określonymi w § 4 ust. 3 i ust. 5 w szczególnie uzasadnionych
okolicznościach decyzję o zastosowaniu zwolnienia bądź ulgi podejmuje dyrektor przedszkola
w porozumieniu z Radą Rodziców i po uzyskaniu pozytywnej opinii Prezydenta Miasta.
§ 8. Zajęcia dodatkowe w przedszkolu (np. nauka języka obcego, taniec, itp.) organizuje
dyrektor przedszkola w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) pod warunkiem
ponoszenia kosztów tych zajęć przez rodziców (prawnych opiekunów).
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.
§ 10. Tracą moc:
1) uchwała Nr L/543/2006 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 4 kwietnia 2006 r.
w sprawie opłat za korzystanie ze świadczeń przedszkoli publicznych prowadzonych przez
Gminę Ostrowiec Świętokrzyski,
2) uchwała Nr XX/252/2008 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 24 stycznia 2008 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za korzystanie ze świadczeń przedszkoli publicznych
prowadzonych przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski.
§ 11.1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Świętokrzyskiego.
2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Miasta oraz w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Ostrowiec
Świętokrzyski.

§ 12. Uchwała wchodzi w Ŝycie od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu,
w którym upłynęło 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
mgr Mirosław Zgadzajski

Załącznik do uchwały Nr XXIX/399/2008
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dn. 30 października 2008 r.

Pieczęć przedszkola

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA
Proszę o przyjęcie ………………………………………………… ur. dn. …………………… r.
(Imię i nazwisko dziecka)
do przedszkola ………………………………………………………………… na ……. godzin
dziennie i……. ……. posiłki od dnia ………………………… r.
Dane o sytuacji rodzinnej dziecka
Adres zameldowania dziecka na pobyt stały
……….….…….….…..….….………………………………..……………………………………..
Adres zameldowania dziecka na pobyt czasowy trwający ponad dwa miesiące
…………………………….………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………
..…………..…………………………………………………………………………………………
Adres zamieszkania* dziecka
………………………………………………………………………………………………………
Imiona i nazwiska rodziców (opiekunów)
……………………………………………………………………………….. …………………….
Adres zameldowania rodziców (opiekunów) na pobyt stały
……………………………………………………..………………………………………………..
……………………………………………..………………………………………………………..
Adres zameldowania rodziców (opiekunów) na pobyt czasowy trwający ponad dwa miesiące
……………………………………………………………………………………………………....
………………………………………………………………………………………………………
…………..………...
Adres zamieszkania* rodziców (opiekunów)
…………………………………………………………………..…...……………… ……………..
Matka dziecka (opiekunka) pracuje w
………………………………………………………………………....……………………………
na stanowisku …………………………………………….… w godz. …………………………….
tel. …….……….….….….. …….
Ojciec dziecka (opiekun) pracuje w
……………………………………………………………………...…….………............................
na stanowisku …………………………………………….… w godz. …………………….
tel. ………………......……………….
Inne uwagi…………………………………………………………………………………………..
………………………………...……………………………………………….…….……………...

Dodatkowe informacje o dziecku lub rodzinie, np.: choroba przewlekła, wady rozwojowe
dziecka, kalectwo itp.
………………………………………………………………………………………………………
..…………………... ………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………
…………..………..............................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………
…………..………..............................................................................................................................

Zobowiązuję się do regularnego uiszczania naleŜnej ode mnie opłaty z tytułu pobytu dziecka
w przedszkolu, zgodnie z § 2, § 4 i § 5 uchwały Rady Miasta w sprawie opłat za korzystanie
ze świadczeń publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski.
W związku z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r.
Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) wyraŜam zgodę na wykorzystywanie zawartych w niniejszej karcie
danych w celach statystycznych oraz w sprawach związanych z opieką przedszkolną.
Pouczona(ny) zostałam(em) o prawie wglądu do tych danych oraz ich zmiany. Świadoma(my)
odpowiedzialności karnej w przypadku podania nieprawidłowych danych oświadczam,
Ŝe przedłoŜone przeze mnie w niniejszej karcie informacje są zgodne ze stanem faktycznym.

Dnia …………………….……………………………………………

………………………………………………………………………..
Podpis ojca (opiekuna), matki (opiekunki)

*) Osoba, która przebywa w określonej miejscowości pod tym samym adresem dłuŜej niŜ trzy
doby, jest obowiązana zameldować się na pobyt stały lub czasowy najpóźniej przed upływem
czwartej doby, licząc od dnia przybycia. Zaniedbanie tego obowiązku stanowi wykroczenie
przeciwko obowiązkowi meldunkowemu i podlega na podstawie art. 147 ustawy z dnia 20 maja
1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz. U. Nr 12, poz. 114 z późn. zm.) karze grzywny do 5000 zł albo
karze nagany.
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Przewodniczący Rady Miasta
mgr Mirosław Zgadzajski

