
UCHWAŁA NR  XXIV/569/08 

RADY  MIASTA  GDYNI 
z  22  października 2008 roku 

 

 w sprawie:   wysokości  i zasad ustalania opłat  za  ponadprogramowe  świadczenia   

                      udzielane  przez  przedszkola   prowadzone  przez Gminę  Miasto    

                      Gdynia  w 2009 roku. 

                     
Na podstawie  art. 14  pkt  5  Ustawy  z  dnia  7  września  1991 roku o  systemie  oświaty   (Dz. U. z 2004r.  

Nr 256, poz. 2572  z  późn.  zmian.)  Rada  Miasta  Gdyni   uchwala, co  następuje : 

                                                    

 

                                                                     §  1 

 
Świadczenia  przedszkoli przekraczające podstawę programową  są  odpłatne i obejmują :  
1. opłatę  w wysokości  195,00 zł. miesięcznie, na którą składają się : 

a) koszty przygotowania posiłków –  60 %  opłaty , 

b) koszty zajęć dydaktycznych i wychowawczych, obejmujących prowadzenie zajęć i 
utrzymanie przedszkoli w czasie przekraczającym 5 godzinną podstawę programową  
–   40%  opłaty; 

2.stawkę żywieniową, na którą składają się koszty  surowców  zużytych  do  przyrządzania  

posiłków, których wysokość ustala się z uwzględnieniem  racji  pokarmowych  

odpowiadających  normom  fizjologicznego zapotrzebowania w żywieniu  wychowanków 

przedszkoli.   

 

                                                                      § 2 

 

Odpłatność z tytułu  ponoszonych  przez przedszkola kosztów przygotowania 

poszczególnych   posiłków  oraz koszt surowców zużytych do ich przygotowania ustala  

się  następująco :   

   a) śniadanie  -  po  30 %  kosztów  przygotowania  i  dziennej  stawki  żywieniowej; 

    b) obiad  -  po  50 %  kosztów przygotowania  i  dziennej  stawki  żywieniowej; 

    c) podwieczorek  -  po 20 %  kosztów  przygotowania  i  dziennej  stawki  żywieniowej.  

 

§ 3 

 
1.Prawo korzystania  z przedszkoli prowadzonych przez  Miasto Gdynię mają dzieci 

zamieszkałe na terenie Gminy Gdynia; w wyjątkowych sytuacjach dzieci spoza Gminy 

Gdynia mogą zostać przyjęte za zgodą Prezydenta Miasta, pod warunkiem zapewnienia 

miejsc ubiegającym się dzieciom z Gdyni. 

2.Wysokość opłaty o której  mowa  w  § 1 ust.1  niniejszej  uchwały  za  świadczenia  

przedszkoli  w  stosunku do dzieci nie będących  mieszkańcami  Gminy Gdynia ustala się 
w  kwocie  310,00 zł.  miesięcznie. 

§  4 
 

Wysokość opłat za świadczenia przedszkoli obliczona według zasad określonych w § 1 

ust.1 niniejszej uchwały może zostać obniżona o 25%  na każde dziecko, w przypadku  

korzystania z usług przedszkola co najmniej przez dwoje dzieci  z jednej rodziny pod 

warunkiem, że dochód  ustalony na 1 osobę w rodzinie  nie przekracza  dochodu 

uprawniającego  do zasiłków  rodzinnych  zgodnie  z ustawą  z  dnia  28 listopada 2003 r.  

o  świadczeniach  rodzinnych  ( Dz.U.  Nr 228,  poz.  2255  z  późn.  zmianami ). 

 



§ 5 
 

1. W przypadku  nieobecności  dziecka w przedszkolu  zwrotowi podlega dzienna stawka  

    żywieniowa za każdy dzień nieobecności, z wyłączeniem pierwszego dnia nieobecności  

    dziecka,  z  zastrzeżeniem   ust.2.     

2. Zwrotowi  podlega  stawka  żywieniowa  za  pierwszy  dzień  nieobecności  dziecka, 

    w  przypadku,  gdy  absencja  ta  zostanie  zgłoszona  co  najmniej  w  ostatnim  dniu   

    roboczym   przed  nieobecnością.  
§ 6 

                                                           

1.Odpłatność  za  świadczenia  przedszkoli  udzielane  w okresie  wakacji  (lipiec, sierpień)        
   oraz  w  przypadku,  gdy  rodzice (opiekunowie prawni)  wypisują  dziecko do  15 dnia   

   miesiąca, w którym dziecko  zaczęło  uczęszczać  do przedszkola  oblicza  się dzieląc    

   koszty   wymienione w  §  1 ust. 1 lit. a i b  uchwały  przez   liczbę  dni  roboczych    

   przypadających w  danym   miesiącu  i  mnożąc  przez  liczbę  dni  pobytu   dziecka,  

   z uwzględnieniem  określonej   w  §  1 ust.  2  uchwały  dziennej  stawki  żywieniowej. 

 

2.Przyjęcie  dziecka  do przedszkola   po  15  dniu  miesiąca  powoduje  obniżenie  opłaty 

   o której mowa  w  § 1 ust.1, lit.a i b uchwały,  o 50 %  w  danym miesiącu.  

§ 7 
Wysokość  dziennej  stawki  żywieniowej  z  uwzględnieniem  racji  pokarmowych   

odpowiadających  normom  fizjologicznego  zapotrzebowania  w  żywieniu dzieci, ustala   

dyrektor przedszkola po zasięgnięciu opinii rady rodziców lub innego przedstawicielstwa  

rodziców  działającego  w przedszkolu.   

§ 8 
 

Odpłatność  za  przedszkole  powinna  być  uiszczana  w  terminach  podanych  przez  

dyrektora , nie  później  jednak  jak  do  15  dnia  każdego miesiąca. 

 

§ 9 

W przypadku  zalegania z odpłatnością za przedszkole za okres jednego miesiąca dyrektor 

może  podjąć  decyzję o skreśleniu dziecka z listy wychowanków po uprzednim 

powiadomieniu  rodziców (opiekunów prawnych) i wyznaczeniu  dodatkowego terminu  

uregulowania  należności.   

Decyzja o skreśleniu dziecka  nie zwalnia  dyrektora  z  obowiązku  dochodzenia  

zaległych   należności. 

                                                                    § 10 
Wykonanie  uchwały  powierza  się  Prezydentowi   Miasta  Gdyni. 

 

§ 11 

 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni  od dnia publikacji  w Dzienniku Urzędowym  

Województwa  Pomorskiego,  z  mocą  obowiązującą  od 1  stycznia  2009 roku.                                                   

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Gdyni 

 

dr inż. Stanisław Szwabski 
 

 


