
 

 

UCHWAŁA NR XXIII/535/12 

RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA 

z dnia 15 marca 2012 r. 

w sprawie określenia czasu bezpłatnych zajęć oraz ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane 

w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę w czasie przekraczającym czas bezpłatnych 

zajęć  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.

1)
), w związku 

z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. 
o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,  
poz. 2572 z późn. zm.

2)
) Rada Miejska Wrocławia 

uchwala, co następuje:  

§ 1. 1. Świadczenia publicznych przedszkoli pro-
wadzonych przez gminę, w zakresie nauczania, wy-
chowania i opieki, w wymiarze 5 godzin dziennie są 
realizowane bezpłatnie, z zastrzeżeniem ust. 2.  

2. Świadczenia publicznych przedszkoli prowa-
dzonych przez gminę dla dzieci objętych obowiąz-
kiem rocznego przygotowania przedszkolnego,  
w zakresie nauczania, wychowania i opieki, są reali-
zowane bezpłatnie w wymiarze 8 godzin dziennie.  

3. Godziny realizacji zajęć, o których mowa w § 1 
ust. 1 i 2 określa statut przedszkola/szkoły.  

4. W przedszkolach publicznych prowadzonych 
przez gminę opłacie podlegają realizowane poza bez-
płatnym czasem określonym w § 1 ust. 1 i 2 świad-
czenia, które obejmują:  
1) realizowanie zadań opiekuńczo-wychowawczych 

w zakresie:  
a) opieki pedagogicznej,  
b) adaptacji dzieci w środowisku przedszkolnym,  
c) rozwijania zdolności twórczych,  
d) wspierania indywidualnych zainteresowań;  

2) realizowanie zajęć w ramach programów własnych 
przedszkoli oraz innowacji pedagogicznych;  

3) organizowanie zajęć sportowych i imprez okolicz-
nościowych;  

4) zapewnianie bezpieczeństwa i opieki dzieciom 

w czasie ich pobytu w przedszkolu podczas reali-

zacji zajęć:  

a) terapeutycznych i profilaktycznych z udziałem 

logopedy, nauczyciela gimnastyki korekcyjnej 

i innych specjalistów,  

b) dodatkowych organizowanych na wniosek ro-

dziców.  

5. Za każdą godzinę korzystania ze świadczeń 

przedszkola określonych w § 1 ust. 4 ustala się opłatę 

w wysokości 77% stawki godzinowej, wyliczanej na 

podstawie kosztów utrzymania dziecka w przedszkolu 

publicznym, przewidzianych w uchwale budżetowej 

na dany rok kalendarzowy.  

6. Szczegółowe zasady wnoszenia opłat określi 

umowa o świadczeniu usług zawarta pomiędzy dyrek-

torem przedszkola a rodzicem (opiekunem prawnym) 

dziecka.  

7. Opłata, o której mowa w § 1 ust. 5 nie obejmuje 

kosztów zajęć dodatkowych organizowanych na 

wniosek rodziców (opiekunów prawnych).  

§ 2. 1. Zwalnia się z opłaty, o której mowa w § 1 

ust. 5, rodziców (opiekunów prawnych) posiadających 

co najmniej troje dzieci, pozostających na ich utrzy-

maniu i we wspólnym gospodarstwie domowym 

z zastrzeżeniem ust. 2.  

2. W przypadku dzieci pełnoletnich uwzględnia 

się tylko dzieci pobierające naukę, jednak nie dłużej 

niż do ukończenia 24 roku życia.  

§ 3. Traci moc uchwała nr VIII/134/11 Rady 

Miejskiej Wrocławia z dnia 14 kwietnia 2011 r. 

w sprawie określenia czasu bezpłatnych zajęć oraz 

ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane 

w przedszkolach publicznych prowadzonych przez 

gminę w czasie przekraczającym czas bezpłatnych 

zajęć.  
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§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezyden-

towi Wrocławia.  

 

 

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 

od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 

1 września 2012 r. 

 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej:  

Elżbieta Góralczyk

__________ 

1) 
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,  

poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 z 2005 r. Nr 172, 

poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r.  
Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230,  

Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217 poz. 1281. 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, 

Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104 z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, 

poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70,  

poz. 416, Nr 145, poz. 917 i Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241  
i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654,  

Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206. 
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