
ZARZĄDZENIE NR 1643/2021 
BURMISTRZA MIASTA RADZIONKÓW 

z dnia 29 września 2021 r. 

w sprawie opłat za żywienie w przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina 
Radzionków 

Na podstawie art. 30 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021, poz. 1372) 
oraz art. 106 w związku z art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021, 
poz. 1082) 

Burmistrz Miasta Radzionków zarządza, 
 co następuje : 

§ 1. W porozumieniu z dyrektorami przedszkoli dla których organem prowadzącym jest Gmina 
Radzionków wprowadza się jednolite opłaty i zasady  korzystania z posiłków w przedszkolach prowadzonych 
przez Gminę Radzionków. 

§ 2. Do korzystania z posiłków w stołówce przedszkolnej uprawnione są dzieci i pracownicy przedszkola. 

§ 3. Od dnia 1 października 2021r. ustala się następujące dzienne stawki żywieniowe: 

1) Dla dzieci  zapisanych do przedszkola wynosi ona 9,00 zł. i obejmuje zakup surowców oraz produktów 
potrzebnych do przygotowania posiłków. 

2) Dla pracowników przedszkola wynosi ona 10,00 zł. 

3) Pracownicy stołówki korzystają z żywienia bezpłatnie. 

§ 4. 1. Opłaty za posiłki dla dzieci wynoszą: 

1) śniadanie: 2,50 zł. 

2) obiad: 5,00 zł. 

3) podwieczorek: 1,50 zł. 

2. Opłaty za posiłki dla pracowników przedszkola wynoszą: 

1) śniadanie: 2,50 zł. 

2) obiad: 6,00 zł. 

3) podwieczorek: 1,50 zł. 

§ 5. 1. Opłaty za korzystanie z żywienia w przedszkolu, ustalone na podstawie § 4 wnosi się z dołu 
najpóźniej do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego opłata dotyczy. Kwota opłaty za żywienie 
jest wyliczana jako  iloczyn wydanych w danym miesiącu posiłków i ich kwoty.   

2. Opłaty za korzystanie w przedszkolu z żywienia w okresie ferii zimowych, wakacji letnich oraz dyżurów 
wnosi się z góry, bez możliwości zwrotu w przypadku nieobecności zapisanego dziecka. 

§ 6. Dokonanie opłat za posiłki wymienione w § 4 po terminie określonym w § 5 skutkować będzie 
naliczeniem ustawowych odsetek za opóźnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego. 

§ 7. Na podstawie pisemnej deklaracji, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia, rodzic lub 
opiekun prawny deklaruje do 25 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc korzystania z posiłków ilość i rodzaj 
posiłków, z których będzie korzystać dziecko. 

§ 8. W przypadku absencji dziecka, poza okresami wymienionymi w § 5 ust. 2, opłaty za posiłki nie nalicza 
się od drugiego dnia nieobecności. 

§ 9. Rodzice lub prawni opiekunowie dziecka uczęszczającego do przedszkola mogą ubiegać się 
o zwolnienia w opłatach, o których mowa w § 4 ust.1. 
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§ 10. W sprawie zwolnienia z opłat za korzystanie ze świadczeń określonych w § 4 ust. 1  rodzice lub 
opiekunowie prawni dziecka składają do dyrektora przedszkola wniosek, stanowiący załącznik nr 2 do 
niniejszego Zarządzenia. Upoważnia się dyrektorów przedszkoli do rozpoznania wniosku i udzielenia 
zwolnienia zgodnie z art. 106 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 – Prawo oświatowe. 

§ 11. W przypadku ustania okoliczności stanowiących podstawę udzielenia ulgi w opłatach, o której mowa 
w § 9, rodzice lub prawni opiekunowie dziecka są zobowiązani do niezwłocznego powiadomienia 
o zaistniałym fakcie dyrektora przedszkola w celu naliczenia opłaty w pełnej wysokości. 

§ 12. Wykonanie niniejszego Zarządzenia powierza się dyrektorom przedszkoli, dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Radzionków. 

§ 13. Traci moc Zarządzenie nr 62/2018 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 28 grudnia 2018r. 
w sprawie opłat za żywienie w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Radzionków. 

§ 14. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2021r. 

 

   

Burmistrz Miasta 
 
 

dr Gabriel Tobor 
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 1643/2021 

Burmistrza Miasta Radzionków 

z dnia 29 września 2021 r. 

Załącznik nr 1 
do Zarządzenia Nr 

Burmistrza Miasta Radzionków 
z dnia 

w sprawie opłat za żywienie w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Radzionków 

Radzionków dnia………………………. 

DEKLARACJA 
dotycząca ilości planowanych posiłków 

……………………………………………….………………………….. 

(nazwisko, imię rodzica/opiekuna prawnego dziecka) 

deklaruję, że w miesiącu : ……………………….……………………… 

dziecko:….......................................................................................................... 

(imię i nazwisko dziecka) 

będzie korzystało z następujących  posiłków: 

ilość dni: 

rodzaj posiłków: 

dziecko będzie przebywało w przedszkolu: 

Od godziny: ……………………..do godziny: …………………… 

     ………………………………………… 

    (podpis rodzica / opiekuna prawnego)
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Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 1643/2021 

Burmistrza Miasta Radzionków 

z dnia 29 września 2021 r. 

Radzionków dnia……....................... 

………………………………………………………………………. 

(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego) 

………………………………………………………………………. 

                            (adres) 

………………………………………………………………………. 

DYREKTOR 
PRZEDSZKOLA nr ……….. 

w Radzionkowie 

WNIOSEK 

Na podstawie art. 106 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe zwracam się z prośbą 
o zwolnienie mojego dziecka: ……………………………………………... z opłat za żywienie w przedszkolu. 
 

……………………………………… 

(podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

DECYZJA 

Organ prowadzący reprezentowany przez ………………………………………………….. 

zwalnia; ……………………………………………………………………………………………….. 

(imię i nazwisko dziecka) 

z wnoszenia opłaty za następujące posiłki ………………………….………………………………. 

od dnia: ………………………………………………………………… 

………………………………………. 

(podpis)
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