
Odpłatność za przedszkole
Konto przedszkola: 53 8355 0009 0005 8274 2000 0001
Nazwa odbiorcy: Przedszkole Miejskie Nr 1 w Barlinku ul. Kombatantów 3

Tytuł wpłaty: za przedszkole  - nazwisko i imię dziecka – za miesiąc ......

UCHWAŁA NR XLIX/433/2018
RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU

z dnia 25 stycznia 2018 r.

w sprawie w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania 
przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku 

szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez 
Gminę Barlinek publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych 

szkołach podstawowych
Na podstawie  art. 52 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia  27 października  2017 r.  o finansowaniu 

zadań  oświatowych  (Dz. U.  z 2017 r.  poz. 2203),  w związku  z art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy 

z dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r.  poz. 59,  949 i 2203)  oraz art 

18 ust. 2 pkt 15 ustawy  z dnia  8 marca  1990 r.  o samorządzie  gminnym  (Dz. U.  z 2017 r. 

poz. 1875, 2232) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przedszkola  publiczne  oraz  oddziały  przedszkolne  w publicznych  szkołach 

podstawowych  prowadzone  przez  Gminę  Barlinek  zapewniają  bezpłatne  nauczanie, 

wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie przez 5 dni w tygodniu, od poniedziałku 

do piątku. 

§ 2. 
1. Ustala  się  opłatę,  wnoszoną  przez  rodziców  i opiekunów  prawnych  uczniów  objętych 

wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym 

kończą 6 lat, w czasie przekraczającym wymiar godzin, o których mowa w § 1, w wysokości 

1 zł za każdą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu.

2. Opłatę  miesięczną  za  korzystanie  z wychowania  przedszkolnego  w czasie 

przekraczającym  wymiar  godzin,  o których  mowa  w §  1 ustala  się  jako  iloczyn  stawki 

godzinowej  ustalonej  w ust. 1 i liczby  godzin  w czasie  których  dziecko  korzystało  ze 

świadczeń przedszkola w czasie przekraczającym wymiar określony w §1.

§ 3.  W przypadku, gdy do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole 

podstawowej uczęszcza więcej niż jedno dziecko z danej rodziny opłatę, o której mowa w § 

2 ust. 1 na wniosek rodziców (opiekunów prawnych): 



1) obniża się o 50% na drugie dziecko w rodzinie,

2) zwalnia się całkowicie z opłaty trzecie i każde następne dziecko w rodzinie.

§ 4. Traci moc uchwała nr XLV/548/2013 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 26 września 

2013 r. w sprawie ustalenia odpłatności za świadczenia przedszkoli publicznych wykraczające 

poza  podstawę  programową  wychowania  przedszkolnego  lub  oddziału  żłobka  w Gninie 

Barlinek (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2013 r. poz. 3850; z 2017 r. poz. 698) 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Barlinka.

§ 6. Uchwała  wchodzi  w życie  po  upływie  14 dni  od  dnia  ogłoszenia  w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w 

Barlinku

Mariusz Maciejewski

ZARZĄDZENIE NR 1/2022/2023
Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 w Barlinku

z dnia 1 września 2022 r.

w sprawie warunków korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokości opłat za posiłki

Na podstawie art. 106 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz.U. 
z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) oraz art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej (Dz. U. z 2021r. poz. 2268 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§1
Uprawnienia do korzystania ze stołówki

1. Ze stołówki szkolnej mogą korzystać uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 4 w Barlinku 
oraz pracownicy. 

§2
Opłaty

1. Wysokość opłat za korzystanie z poszczególnych posiłków w stołówce w szkole 
podstawowej za obiad dwudaniowy wynosi:
a) uczniowie – 8,00 zł,
b) pracownicy (w tym nauczyciele) – 10,00 zł.

2. Wysokość opłat za korzystanie z poszczególnych posiłków w stołówce w przedszkolu 
wynosi:
a) śniadanie – 3,00 zł,
b) obiad – 6,00 zł,
c) podwieczorek – 3,00 zł,
d) pracownicy (obiad dwudaniowy) – 10,00 zł.

3. W przypadku nieterminowego regulowania należności naliczane będą odsetki, od 
dnia następnego po upływie terminu płatności. Za termin płatności uważa się datę 
wpływu środków na konto stołówki. 

4. W przypadku nieterminowej wpłaty należy okazać potwierdzenie wpłaty u intendenta. 
5. W przypadku nieuregulowania należności za obiady przez okres dwóch miesięcy 

uczeń zostanie skreślony z listy korzystających z obiadów na dany rok szkolny. 



6. Uczniowie ponoszą odpłatność równą kosztowi produktów użytych do przygotowania 
posiłków.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2022 roku.
Otrzymują: 

1. Księgowość
2. Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 1 
3. Intendent
4. A/a.


