
UCHWAŁA NR 364/2012
RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU

z dnia 22 czerwca 2012 r.

w sprawie zmiany Uchwały  Nr 148/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie 
ustalenia opłat za niektóre świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne,  dla których organem 

prowadzącym jest  Gmina Miasta Radomia 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591 z póżn. zm. ), art. 14 ust. 5 w związku z art. 6 ust. 1 i  art. 5c pkt 1 oraz art. 67a ust.3 ustawy 
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( j. t. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm. ) oraz art. 40 ust. 
1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada 
Miejska w Radomiu  uchwala, co następuje: 

§ 1. W Uchwale  Nr 148/2011 Rady Miejskiej w Radomie z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia opłat 
za niektóre świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne dla których organem prowadzącym jest  Gmina 
Miasta Radomia wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. Publiczne przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Radomia, zwane dalej 
przedszkolami,  zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie;”;

2) w § 2 ust. 1, ust. 3 i ust. 5 otrzymują brzmienie: 

„1. Świadczenia udzielane przez przedszkola w czasie  przekraczającym wymiar zajęć, w ramach których 
przedszkola zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę   realizowane są w przedszkolach  od 
poniedziałku do piątku w godzinach  określonych statucie każdego przedszkola,”;

„3. Ustala się, iż opłata za jedną godzinę udzielonych świadczeń, o których mowa w ust. 2 niniejszego 
paragrafu, wynosi 3,30 zł i pobierana jest za każdą rozpoczętą godzinę udzielenia świadczeń, na których 
dziecko było obecne,”;

„5. Przed rozpoczęciem roku szkolnego dyrektor przedszkola pisemnie informuje rodziców  ( opiekunów 
prawnych ) o zakresie świadczeń udzielanych przez przedszkole, terminach i sposobie uiszczania  opłat za 
udzielane świadczenia oraz  sposobie przekazywania informacji o nieobecności dziecka w przedszkolu,”;

3) skreśla się § 5 w całości. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wiceprezydentowi Miasta Radomia odpowiedzialnemu za sprawy 
oświaty oraz dyrektorom przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Radomia. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Radomiu 

Dariusz Wójcik
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