
Zarządzenie nr  10 /2021
Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 4 w Kozienicach,

z dnia 31 sierpnia 2021r.

w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z posiłków Publicznego Przedszkola Nr 4
w Kozienicach

Na podstawie: 
- art. 106 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021r. poz.

1082 ze zm.); 

- Uchwały Nr XLIII/432/2018 Rady Miejskiej w Kozienicach, z dnia 26 lipca 2018 r. w

sprawie  upoważnienia  dyrektora  Publicznego  Przedszkola  Nr  4  w  Kozienicach  do
załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w sprawie opłat
za żywienie.

-  art.  52  ust.  12  i  15  ustawy  z  27  października  2017  r.  o  finansowaniu  zadań

oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 ze zm.); 

§ 1

1. Ustalam opłatę za korzystanie z posiłków przez dzieci w oddziałach przedszkolnych

w Publicznym Przedszkolu Nr 4 w Kozienicach w kwocie 8 zł, na którą składają się

śniadanie, obiad, podwieczorek.

2. Ustalam  opłatę  za  korzystanie  z  obiadów  przez  nauczycieli  oraz  pracowników

administracji i obsługi Publicznego Przedszkola Nr 4 w Kozienicach w kwocie 6 zł.

3. Dyrektor zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości opłat w przypadku wzrostu cen

produktów  żywnościowych  lub  wystąpienia  innych  nieprzewidzianych  okoliczności

mających wpływ na ceny posiłków.

§ 2

Dzienna stawka żywieniowa za każdy z posiłków ustalana jest wyłącznie z uwzględnieniem
kosztów produktów wykorzystanych do przygotowania posiłku, bez wliczania wynagrodzeń
pracowników i składek naliczanych od tych wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania stołówki,
zgodnie  z  treścią  każdorazowego  zarządzenia  Dyrektora  Publicznego  Przedszkola  Nr  4
w Kozienicach w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z posiłków. 

§ 3

1. Miesięczna opłata za wyżywienie wyliczana jest jako iloczyn: dzienna stawka żywieniowa
razy liczba dni roboczych w danym miesiącu.

2. Informacje o wysokości opłaty za dany miesiąc udziela intendent przedszkola.
3. W  przypadku  zgłoszenia  dziecka  na  żywienie  w  trakcie  miesiąca,  opłata  za  żywienie

będzie naliczana proporcjonalnie od dnia wystąpienia żywienia.
4. Opłata za żywienie wnoszona jest za cały miesiąc z góry, do 10-go dnia każdego miesiąca.
5. Opłata,  o  której  mowa  w  ust.  1  wnoszona  jest  na  konto  bankowe  Publicznego

Przedszkola Nr 4 w Kozienicach: 
Bank PEKAO SA O/Kozienice ul. Batalionów Chłopskich 32/34 nr konta: 95 1240 5862 
1111 0010 3688 7164 z wyszczególnieniem: tytuł przelewu -   żywienie  , w opisie przelewu  
–   nazwisko i imię rodzica oraz  nazwisko i imię dziecka.  



6. Za termin dokonania zapłaty uważa się dzień wpływu należności na rachunek bankowy
przedszkola. 

§ 4

1. Na żądanie rodzica Publiczne Przedszkole Nr 4 w Kozienicach za świadczone usługi
żywienia wystawia dokument sprzedaży. 

2. Okresem rozliczeniowym jest jeden miesiąc kalendarzowy. 

3. Przedstawicielowi  ustawowemu  przysługuje  dzienny  odpis  z  tytułu  nieobecności
dziecka  w  przedszkolu,  w  wysokości  aktualnie  obowiązującej  stawki.
Rodzic ma obowiązek na bieżąco informować przedszkole  o okresach nieobecności
dziecka w przedszkolu. 

4. W przypadku nadpłaty kwota nadwyżki zaliczana jest na poczet przyszłych należności,
chyba, że rodzic złoży pisemny wniosek o zwrot nadpłaty. 

§ 5

1. Zaległość przekraczająca jeden miesiąc rozliczeniowy skutkować będzie zawieszeniem
świadczenia  usługi  żywienia  na  rzecz  dziecka  od  pierwszego  dnia  następnego
miesiąca.

2. Dochodzenie należności  budżetowych z tytułu nieuiszczonych opłat  za korzystanie
z wychowania przedszkolnego następuje na podstawie przepisów o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji  (Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r.  o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji, Dz. U. z 2017 r. poz. 1201 ze zm.). 

                                                                    § 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.09.2021r.

Dyrektor przedszkola

Elżbieta Seremak


