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DYrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Pstrqżnej z dnia 3 I maja 202 t r

Regulamin windykacji należności z tytułu opłat ponoszonych przezrodziców za
korrystanie z wychowania przedszkolnego i wyżywienie dziecla w Przedszkolu

Publicznym w Pstrążnej.

Na podstawie:

, UstawY z dnia 27 paŹdziemika 2017 o finansowaniu zadań oświatowych art. 52 ust. 12
oraz ust.15 (Dz.U. z2020 r. poz.2029 zpóźn. zm.).

, Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe art. 106 (Dz. U. z 2020 t. poz. 910
zpóźn. zm.),

' UchwałY Nr RG.0007.30.20I8 Rady Gminy Lyski z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie
okreŚlenia wysokości opłat za korzystanie z wycńowania przedszkilnego
w przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Lyski.

' Zarządzenia Nr W.0050.43.202t WójtA Gminy Lyski dnia 11 marca 202t r. w sprawie
udzieleniu upoważnienia Dyrektorowi Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Pstrąznej dla
którego Gmina Lyski jest organem prowadzącym do zńatlńania indywidualrry"h .pru*
z zakresu administracji publicznej oraz wykonywania praw i obowiązków wierzyciela
w sPrawach dotyczących egzekucji administracyjnej należności pieniężnych Gminy iyski., UstawY z dnia 17.06.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
(Dz. U. z2020 L poz.1427 zpóźn. zm.).

, Ustawy z dniaL7 sierpnia2}}9 r. o finansach publicznych (Dz.|J. z2021r. poz. 305)., UstawY zdnia29.08.1997 r. - Ordynacjapodatkowa(Dz.U. z2Ot9r.poz.900zpóźn.zm).

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

Przedszkola - oznacza Publiczne Przedszkole w Pstrążnej,

Wierzycielu oznacza Gminę Lyski o statusie Gminnym, Publiczre Przedszkole
w Pstrążnej.

Dłużniku oznacza to rcdzica dziecka lub opiekuna prawnego, obowipanego
do uregulowania wobec wierzyciela zobowiązania pieniężnego wynikającego z istniejącego
miedzy nimi stosunku prawnego.

NaleŻnoŚci - rozumie się przęz to łącznie należność główną i kosźy upomnienia,
ptzypadające w Publicznym Przedszkolu w Pstrąznej.

Egzekucji komorniczej - rozumie się przez to ogół cąmrrośc' faklycznych i prawnych
zmierzĄących do odzyskania wymagalnych należności, stwierdzonego prawomocnym
§rfułem wykonawczym.

Dyrektolze jednostki oznacza to Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego
w Pstr7nej.



Dział I

Postanowienia ogólne

§ 1, Regulamin windYkacji należności zakorzystanię z wychowania przedszkolnegoi z wYŻYńenia w Publicznym Przedszkolu w rstrąn ej, rwany- dalej ,,regulńinem,, określazasadY oruz Przebieg postępowania w zakresió monitorińgu i" *i"!Yń.;i należnościpienięznych od osób trzecich (dłużników).

§ 2, OPisane w niniejszYm regulaminie z_asvly mają na celu usprawnienie procesu
dochodzenia należnośc i oraz niedopuszczenie do i"ń prreóa*nienia.

§ 3, Rodzic/oPiekun zaPisując dziecko do Przedszkola winie n zapoznaó się z procedurąwewnętrzną windYkacji należnoŚci wprowadzoną Zaruądzeńem Nr 0t31.6.202lz dńa 31 maja 202I r., która jest umieszczona na tablicach informacyjnych w przedszkolach
oraz stronie internetowej przedszkola.

§ 4, NaleŻnoŚci Pieniężne za dany miesi ąc należy przekazać do 10 dnia następnego miesiącaprzelewem na konto bankowe.

Dział II

Zasady prowadzenia postępowania windykacyj nego

Rozdział 1

Anatiza źadlużenia

§ 5, DYrektor jednostki jako osoba odpowiedz ialna za rcalizację dochodów w jednostce
ProwadzibieŻącą kontrolę realizacji nalezności poprzęz.uporn^ió się z co miesięózną listądoĘczącą naliczeń.

§ 6, Pracownik jednostki wYznaczony przęz Dyrektora prowadzi uproszczoną ewidencję
należności na bieżąco na podstawie wyciągów barrkowych.

§ 7, Kontrola terminowej, realizacji należności dokonywana jest popruez analizę rłrpłat
Po _19 

dniu kazdego miesiąc&, Po zarejestrowaniu wszystki.t 
"",płj, 'ńato*, 

przypisów
i odpisów.

§ 8, NaleznoŚci stają się wymagalne w dniu następnym po upływre terminu płatności, o ile niejest to ńedzięlalub inny dzieńustawowo_wotny'Óa płacy.Ńó*czas terminim wymagalnościjest dzień powszedni przypadĄący bezpośrednió po łniu ustawowo wolnym od pracy.

)



Rozdzial2

Wezwania dozapłaĘ

§ 9. W Przedszkolu prowadzi się na bieżąco czynności windykacyjnę, w szczególności
polegające na kontaktach bezpośrednich, informacjach telefonicznych z dłlłżńkarli mające na
celu zapobieganie narastaniu zadŁużęnia i opóźńeń w płatnościach.

§ 10. W razie braku wpłaty w terminie, w uzasadnionych przypadkach po zgłoszeniu
i akceptacji dyreklora istnieje możliwość ptzedłużenia terminu łvpłał, brak zgłoszeńa tego
faktu powoduje po upływie terminu wpłaty wdrozenie postępowania windykacyjnego.

§ tl. 1. Przędłażenie terminu płatności następuje na pisemny wniosek rodzicalopiekuna do
Dyrektora wraz z wyjaśnieniem przyczyny i zńączeniem dokumentów potwierdzających
zaistniałą sytuację.

2. Postępowanie windykacyjne prowadzone jestprzezupowaznionego pracownika.

§ 12. W przypadku występowania opóźńeń w płatnościach informuje się dłużzńka
(telefonicznie, e-mailowo, osobiście, iĘ.) o:
1 ) wysokoś ci zadłużenia;
2) ko sztach upomni eni a;

3) dacie do której należy uregulowaó zalegŁość;

4) możliwości skierowania sprawy na drogę postępowania egzekucji komorniczej
do Komomika Urzędu Skarbowego właściwego do miejsca zarieszkania dłużnika.

§ 13. Na powyższe okoliczności Dyreklor lub wznaczony przez niego pracownik
ptowadzący windykację sporządza notatkę sfużbową stanowiącą zńączńk nr 1 do

§ 14. W comiesięcznej informacji o należno ści zakorzystanie z wychowania przedszkolnego
Iubli za korzystanie z wyżywienią przekazywanej rodzicom lub prawnym opiekunom
kńdego miesiąca zawiera się informację o płatnościach bieżących, zale$ych oraz
o naliczonych odsetkachzĘnńu zwłoki w zapłacie naleźności zaległych.

§ 15. W przypadku braku wpłaty we wskazanym terminie i wyczerpaniu procedur, o których
mowa w § 12 Dyrektor lub wyznaczony przęz niego pracownik prowadzący windykację
wysyła pocztą lub doręcza osobiście dłuznikowi upomnienie wraz z kosńani upomnienia
(art.15 §1 Ustawa z dnia 17.06.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym 'w administracji
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1427, ze zm.), za zwrotnym potwierdzeniem odbioru wg zńączńka
nr2 do niniejszego Regulaminu.

§ 16. Upomnienie sporządza się na obojga rcdzicówlopiekunów w dwóch egzemplarzach,
oryginał otrzymuje dŁużnik, kopia wraz z potwierdzeniem odbioru pozostaje w aktach
jednostki. Jężęli todzice nie prowadą wspólnego gospodarstwa domowego, upomnienie
na|eży doręczyó kazdemu z nich, z terminem płatności do 7 dni od dnia dostarczenia
upomnienia.



§ 17, W PrzYPadku braku zapłaty przez dłuznika należności we wskazanym terminiew uPomnieniu, DYrektor występuje z wnioskiem do Urzędu Gminy na właściwych drukach
w celu ustalenia numerów PESEL i aktualnych adresów ,Ódri"a*/opi.t""o* Łiecka.

§ 18,1, Po uzYskaniu danYch rodziców/opiekunów Wierzyciel wystawia tytuł wykonawczy
stosowanY w egzekucji nalezności pienięznych TW-l (aktualny wzor druLu jesi ogłaszany
Ptzęz Obwieszczenie Ministra Finansów w sprawie ogioszenia jeanórtegJ teksń
tozPorządzenia Ministra Finansów w sprawi" *rorÓ* tytułó; wykonańzych stosowanych
w egzekucji administracYjnej), który jist przekazywany do Komomika Urzędu Skarbowego
właściwego do miej sca zamieszkania rodńców l opiekunów dziecka.
2"T hń wYkonawczY wystawia się w trzech egiemptarzach: dla Komornika oryginał -l sń.,
odpis tytułu wykonawczego I sź.(nagłówet< na arutu; i t sń. dla Wierzyciela.

§ 19, JeŻeli w trakcie PostęPowania egzekucyjnego zostaną naliczone nowe nalezności
PienięŻne inne niz objęte tytułem wykonawczyń albo zostanie złożonakorekta dokumentu,o którYm mowa w § 12.1., powodująca zwiększenie wysokości nalezności pienięznej,
wierzyciel niezwło cznie sporządza zmieniony §rtuł wyko naw czy.
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