
 
Uchwała Nr XXXIX/214/2014 

Rady Gminy Rozdrażew 
                                                        z dnia 29 maja 2014r.  

 
w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane w publicznych przedszkolach  

prowadzonych przez Gminę Rozdrażew 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.             

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 14 ust. 5  w związku z art. 
6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 
poz. 2572 ze zm.) Rada uchwala, co następuje: 

 
                                                                                                                                           

§ 1. 1. Przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rozdrażew 
realizują programy wychowania przedszkolnego uwzględniając podstawę programową 
wychowania przedszkolnego określoną w odrębnych przepisach i zapewniają bezpłatne 
nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie pięciu godzin dziennie. 

2. Godziny, w których odbywa się bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka, określone       
są w statutach przedszkoli. 

 
§ 2. 1. Świadczenia opiekuńczo-wychowawcze udzielane przez przedszkola,  

wykraczające poza podstawę programową, o której mowa w § 1, realizowane w czasie pobytu 
dziecka w przedszkolu są odpłatne i obejmują w szczególności: 
1) gry i zabawy dydaktyczne wspomagające rozwój umysłowy dziecka, 
2) gry i zabawy badawcze, rozwijające zainteresowania otaczającym światem, 
3) zajęcia plastyczne, muzyczne i teatralne rozwijające uzdolnienia dzieci, 
4) gry i zabawy ruchowe, wspomagające rozwój ruchowy, 
5) zabawy tematyczne, wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny dziecka, 
6) przygotowanie dzieci do udziału w imprezach artystycznych i okolicznościowych 
organizowanych na terenie gminy, 
7) kształtowanie u dzieci świadomości zdrowotnej nawyków dbania o własne zdrowie, 
8) kształtowanie gotowości do podjęcia nauki w szkole. 

2. Opłatę za świadczenia, o których mowa w ust. 1, ustala się w wysokości 1,00 PLN, 
za każdą rozpoczętą godzinę korzystania dziecka ze świadczeń przedszkoli ponad czas 
określony w § 1 ust. 1 uchwały. 

3. Opłata nie obejmuje kosztów wyżywienia. Wysokość opłat za posiłki                         
w przedszkolach regulują odrębne przepisy. 

 
§ 3. 1. Wysokość miesięcznej opłaty za czas realizacji odpłatnych świadczeń ustala się 

jako iloczyn stawki godzinowej, o której mowa w § 2 ust. 2, deklarowanej przez rodziców 
liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas określony w § 1 ust. 1 oraz liczby dni 
pobytu dziecka w przedszkolu w danym miesiącu. 

 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rozdrażew. 

 
§ 5.  Tracą moc uchwały: 

1) Nr VI/33/2011 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 31 marca 2011r. w sprawie ustalenia opłat 
za niektóre świadczenia udzielane przez przedszkola, których organem prowadzącym jest 
Gmina Rozdrażew 



2) Nr X/62/2011 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 31 sierpnia 2011r. zmieniająca uchwałę        
w sprawie opłat za niektóre świadczenia udzielane przez przedszkola, których organem 
prowadzącym jest Gmina Rozdrażew. 

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

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 
 
 
 
 
                                                                                Przewodniczący Rady Gminy 

                Artur Jakubek  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



            
        Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXIX/214/2014 
        Rady Gminy w Rozdrażewie z dnia 29 maja 2014r. 

                 w sprawie ustalenia opłat za świadczenia 
                 udzielane w publicznych przedszkolach    

                          prowadzonych przez gminę Rozdrażew 
  
 
 
 

Uzasadnienie 
 

Zmiana ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw z dnia                       
13 czerwca 2013r. (Dz. U. z dn. 18 lipca 2013r. poz. 827) wprowadziła zmiany                      
w organizacji i finansowaniu wychowania przedszkolnego. 
 Na podstawie art. 14 ust. 5 z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty                      
(Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz.2572 z późn. zm.) rada gminy określa wysokość opłat                      
za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach 
prowadzonych przez gminę z uwzględnieniem bezpłatnego nauczania, wychowania      
i opieki w czasie ustalonym przez organ prowadzący nie krótszym niż pięć godzin 
dziennie. 
 Nowelizacją ustawy określono także maksymalną opłatę świadczenia, które nie 
mogą być wyższe niż 1 zł za godzinę zajęć.  

Projekt uchwały zawiera uregulowania odnoszące się do zmienionego stanu 
prawnego, co do wysokości opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola 
publiczne.                       
               
 
                                                                                               Wójt Gminy 
                                                                                                Mariusz Dymarski 


