
            
Uchwała Nr VI/33/2011 

  Rady Gminy RozdraŜew  
             z dnia 31 marca 2011r.  

 
w sprawie: ustalenia opłat za niektóre świadczenia udzielane przez przedszkola, których organem 

prowadzącym jest Gmina RozdraŜew 
 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym  (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr  142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 14 ust. 5 ustawy 
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 roku  Nr 256 poz. 2572 ze zm.), 
Rada Gminy RozdraŜew  uchwala, co następuje: 
 
§ 1.  1. Usługi świadczone w zakresie podstawy programowej są realizowane bezpłatnie  
w  wymiarze 5 godzin dziennie.  
2. Zajęcia katechetyczne organizowane na wniosek rodziców są bezpłatne. 
 
§ 2. 1. Świadczenia przedszkola publicznego wykraczające poza podstawę programową 
wychowania przedszkolnego są odpłatne i obejmują: 
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 i nawyków dbania o własne zdrowie; 
8) kształtowanie gotowości do podjęcia nauki w szkole. 
2. Opłata pobierana jest za kaŜdą rozpoczętą godzinę, określonych w ust. 1 świadczeń, zgodnie                             
z zadeklarowanym przez rodziców (prawnych opiekunów dziecka) czasem pobytu dziecka                   
w przedszkolu. 
3. Deklaracja, o której mowa w ust. 2, moŜe zostać zmieniona w trakcie roku, tak aby była zgodna 
 z czasem faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu, ze skutkiem od miesiąca następującego po 
dokonaniu zmiany deklaracji. 
 
§ 3. 1. Ustala się opłatę w wysokości  1,50 zł za kaŜdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka 
 w przedszkolu poza czas przekraczający realizację podstawy programowej, o której mowa w  § 1.  
2. W przypadku przekroczenia czasu pobytu dziecka w przedszkolu ponad zadeklarowany czas 
nalicza się dodatkowe opłaty w sposób następujący: 
a) 10,00 zł za kaŜdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka przedszkolu wykraczającą poza 
zadeklarowany czas, a nie przekraczający godzin otwarcia przedszkola, 
b) 20,00 zł za kaŜdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka przedszkolu wykraczającą poza ustalone 
godziny pracy przedszkola. 
 
§ 4. 1.Opłata, o której mowa w §3, nie obejmuje kosztów wyŜywienia dziecka. Wysokość opłat za 
posiłki w przedszkolach regulują odrębne przepisy. 
2.Opłata nie obejmuje kosztów zajęć dodatkowych, prowadzonych na Ŝyczenie rodziców przez inne 
niŜ przedszkole podmioty. 
3. Opłata nie obejmuje dzieci dowoŜonych do przedszkola na podstawie art. 14a ust.3 ustawy z dnia  
7 września 1991 r. o systemie oświaty w czasie oczekiwania na środek transportu,  w czasie przekraczającym 
zadeklarowaną  ilość godzin pobytu dziecka w przedszkolu. 
 
 



 
§ 5. 1. Wysokość miesięcznej opłaty za czas realizacji odpłatnych świadczeń ustala się jako iloczyn 
stawki godzinowej, o której mowa w § 3 ust. 1, deklarowanej przez rodziców liczby godzin pobytu 
dziecka w przedszkolu ponad czas określony w § 1 oraz liczby dni pobytu dziecka w przedszkolu  
w danym miesiącu. 
2. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłata, o której mowa w § 3 ust. 1, zostanie 
proporcjonalnie obniŜona w czasie trwania nieobecności dziecka, a rozliczenie opłaty nastąpi  
w miesiącu następującym po miesiącu, w którym dziecko było nieobecne. 
 
§ 6. 1.Odpłatność za świadczenia, o których mowa w § 3 i  wnoszą rodzice lub prawni opiekunowie 
dziecka, w terminie do dnia 20 kaŜdego miesiąca. 
2. Dyrektor przedszkola prowadzonego przez Gminę RozdraŜew zawrze z kaŜdym rodzicem 
dziecka lub jego prawnym opiekunem umowę cywilnoprawną, która zawierać będzie między 
innymi: zakres świadczeń, zasady pobierania miesięcznych opłat za świadczenia, termin 
obowiązywania umowy oraz warunki jej wypowiadania. 
 
§ 7. Tracą moc uchwały: 
1) Nr XI/57/2007 Rady Gminy RozdraŜew z dnia 8 listopada 2007r. w sprawie ustalenia opłat za 
niektóre  świadczenia w przedszkolach publicznych, prowadzonych prze Gminę RozdraŜew, 
2) Nr XXIV/127/2008  Rady Gminy RozdraŜew z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmiany 
uchwały Nr XI/57/2007 Rady Gminy RozdraŜew z dnia 8 listopada 2007r. w sprawie ustalenia opłat 
za niektóre  świadczenia w przedszkolach publicznych, prowadzonych prze Gminę RozdraŜew. 
 
§  8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy RozdraŜew. 
 
§ 9. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie od dnia 1 września 2011 r. 
 
 
 
 
        Przewodniczący Rady Gminy  
                          Artur Jakubek   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
UZASADNIENIE  

 
Z dniem 1 września 2010 roku weszła w Ŝycie ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 roku o zmianie ustawy 

o systemie oświaty (Dz. U. Nr 148, poz. 991), która doprecyzowuje przepisy związane 

 z wychowaniem przedszkolnym, a w szczególności z ustaleniem odpłatności za świadczenia 

udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez gminę w czasie przekraczającym wymiar 

zajęć, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy o systemie oświaty oraz za korzystanie  

z wyŜywienia w tych przedszkolach. 

Zgodnie z art. 14 ust. 3 i 4 ustawy o systemie oświaty, zadaniem własnym gminy jest zapewnienie 

warunków do odbycia przez dzieci pięcio i sześcioletnie obowiązkowego rocznego przygotowania 

przedszkolnego. 

Znowelizowany art. 14 ust. 5 ustawy o systemie oświaty obliguje organy prowadzące do ustalenia 

wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne w czasie przekraczającym 

wymiar zajęć przeznaczony na realizację programu wychowania przedszkolnego, uwzględniającego 

podstawę programową wychowania przedszkolnego. W projekcie uchwały wyszczególnione są 

świadczenia opiekuńczo - wychowawcze i bytowe udzielane przez przedszkole, w czasie 

przekraczającym wymiar 5 godzin dziennie, w którym realizowana jest podstawa programowa 

wychowania przedszkolnego. 

 

 

        Wójt Gminy  

        Mariusz Dymarski  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


