
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU 

NR XXXII/180/08 

z dnia 22 grudnia 2008 r. 

w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w Przedszkolu  

Publicznym z Grupą Żłobkową prowadzonym przez Gminę Duszniki-Zdrój 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia  

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r.  

Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) i art. 14 ust. 5 w zw. z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 7 

września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 

2572, ze zmianami) i art. 2 ust. 1 pkt 7 oraz  

art. 34b ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jedn. 

Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 ze zmianami), Rada Miejska w Dusznikach Zdroju 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

1. Pobyt dzieci w Przedszkolu Publicznym z Grupą Żłobkową prowadzonym przez Gminę Duszniki-Zdrój, zwa-

nym w dalszej części uchwały Przedszkolem, w zakresie nauczania i wychowania obejmującego podstawy 

programowe wychowania przedszkolnego określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 

z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia 

ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. Nr 51, poz. 458 z późn. zm.) jest bezpłatny. 

2. Świadczeniami Przedszkola przekraczającymi podstawy programowe mogą być: 

1) gimnastyka korekcyjna, 

2) zajęcia z logopedą, 

3) zajęcia z pedagogiem, 

4) zajęcia z katechetą, 

5) organizowanie przez Przedszkole uroczystości, pokazów i innych imprez z udziałem rodziców i przedsta-

wicieli środowiska lokalnego, 

6) realizacja programów dodatkowych proponowanych przez władze oświatowe oraz autorskich programów 

własnych Przedszkola, zatwierdzonych przez nadzór pedagogiczny i dotyczących, w szczególności: 

a) zdrowia emocjonalnego dzieci, 

b) adaptacji dzieci w środowisku, 

c) wspierania zdolności twórczych dzieci, 

d) wzajemnych relacji dzieci i rodziców. 

3. Dyrektor Przedszkola podaje do wiadomości rodziców i opiekunów dzieci zakres przedmiotowy podstaw 

programowych, o których mowa w ustępie 1, oraz podaje i uszczegóławia oraz aktualizuje na bieżąco zakres 

wykonywanych przez Przedszkole świadczeń przekraczających podstawę programową, o których mowa w 

ustępie 2. 

§ 2 

1. Ustala się odpłatność rodziców (opiekunów) za świadczenia Przedszkola w zakresie przekraczającym reali-
zację podstaw programowych, w wysokości kwoty równej 0,06% minimalnego wynagrodzenia za pracę, 
ustalonego na podstawie odrębnych przepisów, zaokrąglonej w dół do pełnych złotych za jedną godzinę po-
bytu dziecka w przedszkolu. 

2. Na podstawie stawki odpłatności, o której mowa w ustępie 1 oraz ilości godzin dziennego pobytu dziecka, 
Dyrektor przedszkola wylicza oraz podaje do wiadomości rodziców miesięczne opłaty za korzystanie ze 
świadczeń przedszkola. 

3. Miesięczna opłata podlega obniżeniu w przypadku nieobecności dziecka w Przedszkolu, za każdy dzień nie-
obecności. 

§ 3 

1. Miesięczną opłatę za świadczenia Przedszkola na rzecz dziecka, którego stałe miejsce zamieszkania znajduje 
się poza obszarem gminy Duszniki Zdrój, ustala się w wysokości przeciętnego kosztu utrzymania dziecka w 
Przedszkolu w Dusznikach-Zdroju, obliczonego za poprzedni rok budżetowy. 

2. Miesięczna opłata, o której mowa w ustępie 1, może być ustalona na zasadach określonych w § 2 uchwały, 
jeżeli różnicę pomiędzy przeciętnym kosztem utrzymania dziecka w Przedszkolu a opłatą ponoszoną przez 
rodziców pokrywać będzie gmina właściwa dla miejsca zamieszkania dziecka, na podstawie porozumienia 
zawartego z Gminą Duszniki-Zdrój. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego NK.II.0911-7/13/09 z dnia 13 stycznia 2009 r. 
stwierdzono nieważność § 3). 



 

§ 4 

1. Opłatę za wyżywienie dziecka określają dzienne stawki wyżywienia ustalane na podstawie wa rtości 100% 
kosztów produktów zużywanych dla przygotowania posiłków (tzw. wsad do kotła), przemnożone przez ilość 
dni, w których w danym miesiącu dziecko korzystało z posiłków. 

2. Zasady przyjmowania zgłoszeń dotyczących korzystania przez dzieci z posiłków oraz zgłoszeń o stałej lub 
czasowej rezygnacji z posiłków ustala Dyrektor Przedszkola. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego NK.II.0911-7/13/09 z dnia 13 stycznia 2009 r. 

stwierdzono nieważność § 4). 

§ 5 

1. Terminy wnoszenia opłat, o których mowa w uchwale, ustala Dyrektor Przedszkola, podając je do wiadomo-

ści rodziców (opiekunów). 

2. Zmiany w wysokości opłat, wynikające ze zmian wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i/lub zmian 

stawek dziennych wyżywienia, Dyrektor Przedszkola może wprowadzić z początkiem nowego miesiąca ka-

lendarzowego, pod warunkiem, iż rodzice (opiekunowie) zostali o tych zmianach powiadomieni, w sposób 

zwyczajowo przyjęty, w szczególności poprzez wywieszenie ogłoszenia na tablicy informacyjnej w Przed-

szkolu, do 10 dnia poprzedniego miesiąca. 

§ 6 

Z dniem 31 grudnia 2008 r. traci moc uchwała nr XLI/191/2001 Rady Miejskiej w Dusznikach--Zdroju z dnia 26 

września 2001 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w Przedszkolu Publicznym z Grupą Żłob-

kową. 

§ 7 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Duszniki-Zdrój. 

§ 8 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dol-

nośląskiego. 

 

PRZEWODNICZĄCY 

RADY MIEJSKIEJ 

 

PIOTR ZILBERT 

 

 


