
Zał nr 4 

INFORMACJA O OPŁATACH ZA PRZEDSZKOLE 
 

  Odpowiedzialność finansowa rodziców wobec placówki  za świadczone usługi opiekuńcze 

 w okresie epidemii koronawirusa COVID-19 

 

1. Opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz wyżywienie stanowią 

nieopodatkowane należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym ( art. 52 ust. 15 ww. 

ustawy –Dz. U. z 2017 poz. 2203), należności te są ustalane: 

- za korzystanie z wychowania przedszkolnego opiekun prawny jest zobowiązany do wnoszenia  

opłat  w wyznaczonym terminie i na wskazany rachunek bankowy za: 

 

1) korzystanie przez dziecko z usług przedszkola ponad 5 godzin (8.00-13.00) dziennego czasu 

pobytu dziecka do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat, w 

wysokości 1 zł za każdą  rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu , 

Nr rachunku:  68 1020 5356 0000 1102 0060 1773… 

 

2) wyżywienie dziecka, w wysokości wg ustalonej stawki- dokonanej na podstawie wyliczenia za 

każdy dzień 

Nr rachunku:  76 1020 5356 0000 1502 0137 7530… 

 

    W drodze czynności materialno-technicznych, przedszkole dokonuje stosownego obliczenia 

należności wynikającej z liczby godzin, w którym dziecko korzystało z wychowania 

przedszkolnego oraz liczby posiłków i przedstawia rodzicowi/ opiekunowi prawnemu stosowne 

rozliczenie (w formie pisemnej wraz z podaniem nr kont, na które rodzic jest zobowiązany uiścić 

opłaty do 10 dnia każdego miesiąca) 

   Nieuiszczenie należnej opłaty skutkuje wszczęciem procedury dochodzenia należności 

budżetowych z tytułu nieuiszczenia  opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego na 

podstawie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ( ustawa z dnia  17 czerwca 

1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, Dz. U. z 2017r poz. 1201), co może 

skutkować zajęciem środków na rachunku bankowym. W związku z powyższym bardzo proszę o 

terminowe uiszczanie należności. 

Oświadczam/-y,  jako rodzice / rodzic / opiekun prawny dziecka że zapoznałem / -liśmy się z 

powyższą Informacją w Przedszkolu Miejskim Nr 5 w Zamościu. 
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