
 

 

UCHWAŁA NR XVIII/91/12 

RADY MIEJSKIEJ W NIEMCZY 

z dnia 30 marca 2012 r. 

w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Niemcza  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) oraz art. 14 
ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku 
o systemie oświaty (Dz. U. Z 2004 r. Nr 256,  
poz. 2572 z póź. zm.) uchwala się, co następuje:  

§ 1. Usługi świadczone przez przedszkola pro-
wadzone przez Gminę Niemcza w zakresie podstawy 
programowej wychowania przedszkolnego są reali-
zowane bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie.  

§ 2. Ustala się odpłatność rodziców (prawnych 
opiekunów) za świadczenia w zakresie wykraczają-
cym poza realizację podstawy programowej wycho-
wania przedszkolnego dla dzieci przebywających 
w przedszkolu powyżej pięciu godzin dziennie, obej-
mujące:  

1. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuń-
cze, a w szczególności:  
1) gry i zabawy dydaktyczne, wspomagające rozwój 

dziecka,  
2) gry i zabawy badawcze, rozwijające zainteresowa-

nia otaczającym światem,  
3) gry i zabawy ruchowe, wspomagające rozwój ru-

chowy dziecka,  
4) zabawy tematyczne, wspomagające rozwój emo-

cjonalny i społeczny dziecka.  
2. Zajęcia rekreacyjne i rozwijające aktywność 

indywidualną i społeczną dziecka.  
3. Zajęcia terapeutyczne i profilaktyczne z udzia-

łem logopedy.  
4. Zajęcia z religii z udziałem nauczyciela kate-

chety.  

§ 3. Koszt jednostkowy za świadczenia, o któ-
rych mowa w § 2, za każdą rozpoczętą godzinę poby-

tu dziecka powyżej podstawy programowej ustala się 
w następujący sposób:  

1. Pierwsza godzina po 0,39% minimalnego wy-
nagrodzenia miesięcznego za pracę ustalonego zgod-
nie z przepisami ustawy z dnia 10 października 2002 
roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. 
Nr 200, poz. 1679 z póź. zm.) za godzinę.  

2. Druga godzina po 0,13% minimalnego wyna-
grodzenia miesięcznego za pracę ustalonego zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 10 października 2002 roku 
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U.  
Nr 200, poz. 1679 z póź. zm.) za godzinę.  

3. Trzecia i każda następna godzina po 0,05% 
minimalnego wynagrodzenia miesięcznego za pracę 
ustalonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia  
10 października 2002 roku o minimalnym wynagro-
dzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679 z póź. zm.) 
za godzinę.  

§ 4. Zakres realizacji przez przedszkole publiczne 
świadczeń, o których mowa w § 2, oraz zasady od-
płatności za te świadczenia określi umowa cywilno-
prawna zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola 
a rodzicami (prawnymi opiekunami dziecka).  

§ 5. Traci moc uchwała nr V/18/11 Rady Miej-
skiej w Niemczy z dnia 25 lutego 2011 roku w spra-
wie opłat za świadczenia w przedszkolach publicz-
nych prowadzonych przez Gminę Niemcza.  

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta i Gminy Niemcza.  

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego.  
 

 Przewodniczący Rady Miejskiej: 
Kazimierz Dziadkowiec 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 17 kwietnia 2012 r.

Poz. 1428
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