
UCHWAŁA NR XLII/ 317 /2010
RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.

Z DNIA 27 MAJA 2010 ROKU 

w sprawie: ustalenia  wysokości  opłat  w  Przedszkolu  Samorządowym  „Pod 
Dębem” w Karolewie prowadzonym przez Gminę Borek Wlkp.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. 
zm.), art. 14 ust. 5 w związku z art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 
roku  o  systemie  oświaty  (tekst  jedn.  Dz.U.  z  2004  r.  Nr  256,  poz.  2572  
z późn. zm.) Rada Miejska Borku Wlkp. uchwala, co następuje:

§ 1. Usługi świadczone przez publiczne przedszkole prowadzone przez Gminę 
Borek Wlkp.  w zakresie  podstawy programowej  określonej  w rozporządzeniu 
Ministra  Edukacji  Narodowej  z  dnia  23  grudnia  2008 r.  w sprawie podstawy 
programowej  wychowania  przedszkolnego  oraz  kształcenia  ogólnego  
w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r., Nr 4, poz. 17) są realizowane 
bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie.

§ 2. Za zajęcia świadczone przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę 
Borek  Wlkp.  ponad  czas  realizacji  podstawy  programowej,  a  obejmujące 
następujące zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i dydaktyczne: 
1) zajęcia z katechetą,
2) nauka języków obcych,
3) gry i zabawy edukacyjne wspomagające rozwój psychofizyczny, emocjonalny 
i społeczny dziecka, 
4) gry  i  zabawy  aktywizujące  oraz  badawcze  rozwijające  zainteresowania 
otaczającym światem,
5) zajęcia plastyczne, muzyczne, teatralne, twórcze rozwijające zdolności dzieci 
oraz zaspakajające ich potrzebę poznawczą,
6) gry i zabawy ruchowe, wspomagające rozwój fizyczny dziecka, 
ustala się opłatę za 1 godzinę realizacji tych zajęć w wysokości 1,20 zł (słownie: 
jeden złoty 20/100).

§ 3.1. Miesięczna wysokość opłaty za czas realizacji świadczeń ustalana jest na 
podstawie  stawki  godzinowej,  o  której  mowa w §  2  oraz  deklarowanej  przez 
rodziców  lub  opiekunów  prawnych  dziecka  liczby  godzin  pobytu  dziecka  
w przedszkolu ponad czas realizacji podstawy programowej. 
2. Za usprawiedliwioną nieobecność dziecka w przedszkolu nie pobiera się opłat.
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§ 4. W przypadku, gdy rodzice lub opiekunowie prawni zgłosili  nieobecność 
dziecka  w  przedszkolu,  opłata  wniesiona  za  okres  nieobecności  dziecka  
w przedszkolu ulega rozliczeniu w następnym miesiącu.

§ 5. Wszelkie  zasady  dotyczące  świadczenia  określa  umowa  cywilnoprawna 
zawierana pomiędzy dyrektorem a rodzicami lub prawnymi opiekunami.

§ 6. Opłata, o której mowa w § 2 nie obejmuje kosztów wyżywienia dziecka. 
Odpłatność  za  wyżywienie  w  części  odpowiadającej  kosztom  produktów 
żywnościowych wykorzystywanych do przygotowania posiłków zwanych dalej 
„stawką żywieniową” ustala  dyrektor  przedszkola  w porozumieniu  z  organem 
prowadzącym  na  podstawie  kalkulacji  kosztów  uwzględniającej  normy 
żywieniowe.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Borku Wlkp.

§ 8. Traci moc uchwała Nr XV/108/2003 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 
30 grudnia 2003 roku w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia prowadzonego 
przez Gminę Borek Wlkp. przedszkola publicznego w zakresie przekraczającym 
podstawy programowe.

§ 9. Uchwała  wchodzi  w  życie  po  upływie  14  dni  od  dnia  ogłoszenia  
w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą 
od dnia 1 września 2010. 
 

Opracował:
Tomasz Marszałek
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UZASADNIENIE 
UCHWAŁY NR XLI/ 317 /2010

RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.
Z DNIA 13 MAJA 2010 ROKU

Usługi  świadczone  przez  publiczne  przedszkole  prowadzone  przez 
Gminę  Borek  Wlkp.  w  zakresie  podstawy  programowej  określonej  w 
rozporządzeniu  MEN  z  dnia  23  grudnia  2008  r.  w  sprawie  podstawy 
programowej  wychowania  przedszkolnego  oraz  kształcenia  ogólnego  w 
poszczególnych  typach  szkół  
(Dz. U. z 2009 r., Nr 4, poz. 17) są realizowane bezpłatnie w wymiarze 5 godzin 
dziennie.  
Na podstawie art.  14 ust.  5 ustawy o systemie  oświaty opłaty za  świadczenia 
prowadzonych  przez  gminę  przedszkoli  publicznych  ustala  rada  gminy  
w  zakresie,  w  jakim  świadczenia  te  wychodzą  poza  podstawy  programowe 
wychowania przedszkolnego.
Wychowanie przedszkolne  obejmuje  się  dzieci  w wieku 3-6 lat.  Wychowanie 
przedszkolne  jest  realizowane  w  przedszkolach,  oddziałach  przedszkolnych  
w szkołach podstawowych oraz w innych formach wychowania przedszkolnego. 
Ustala się wysokość opłaty za świadczenia udzielane przez gminne przedszkole 
realizowane w zakresie i w wymiarze przekraczającym podstawy programowe na 
kwotę: za świadczenia dla dzieci do 9 godz. pobytu w przedszkolu – w wysokości 
1,20 zł (słownie: jeden zł 20/100) za każdą rozpoczęta godzinę.
W  ramach  wyżej  wymienionej  opłaty  mieści  się  częściowa  odpłatność  za 
korzystanie z usług świadczonych przez przedszkola. Są to zajęcia z katechetą, 
logopedyczne, gry i zabawy dydaktyczne wspomagające rozwój psychofizyczny 
dziecka,  gry  i  zabawy edukacyjne  oraz badawcze  rozwijające  zainteresowania 
otaczającym  światem,  zajęcia  plastyczne,  muzyczne,  teatralne,  twórcze 
rozwijające  zdolności  dzieci  oraz  zaspakajające  ich  potrzebę  poznawczą.  
Stawki  godzinowe dla  dzieci  przebywających  w przedszkolu  ponad  podstawę 
programową zostały wyliczone na podstawie kalkulacji  ekonomicznej  średnich 
wynagrodzeń z pochodnymi nauczycieli, którzy sprawują w tym czasie opiekę w 
oddziałach.  

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
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