
UCHWAŁA Nr 199/XXXII/09 

RADY GMINY GOZDOWO 

30 grudnia 2009 r. 

w sprawie opłat za świadczenia prowadzonego przez Gminę Gozdowo 

Publicznego Przedszkola w Gozdowie. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 4, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o 

samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 14 ust. 5 

ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. 

zm.) Rada Gminy Gozdowo uchwala, co następuje: 

§ 1. Usługi świadczone przez przedszkole prowadzone przez Gminę Gozdowo w zakresie podstawy pro-

gramowej wychowania przedszkolnego są realizowane bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie. 

§ 2.1. Ustala się odpłatność rodziców (prawnych opiekunów) za świadczenia w zakresie przekraczającym 

realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, obejmującą koszt zajęć opiekuńczo-

wychowawczych oraz dydaktycznych: 

1) gry i zabawy dydaktyczne wspomagające rozwój umysłowy dziecka, 

2) gry i zabawy rozwijające zainteresowania z otaczającym światem, 

3) zajęcia rozwijające plastyczne i teatralne uzdolnienia dzieci, 

4) gry i zabawy wspomagające rozwój ruchowy dzieci, 

5) gry i zabawy wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny dziecka. 

2. Za każdą dodatkową godzinę zajęć opiekuńczo – wychowawczych oraz dydaktycznych z dzieckiem po-

nad wymiar określony w § 1, ustala się odpłatność w wysokości 0,10% aktualnie obowiązującego minimal-

nego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie odrębnych przepisów. 

§ 3. Liczbę godzin dodatkowych zajęć z dzieckiem w ciągu dnia określa umowa cywilno – prawna zawar-

ta pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicem (prawnym opiekunem) dziecka. 

§ 4.1. Opłatę wnosi się w okresach miesięcznych do 15 każdego miesiąca, którego opłata dotyczy. 

2. Jeżeli 15 dzień jest dniem wolnym od pracy, opłatę należy uiścić w następnym dniu roboczym po tym 

dniu. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gozdowo. 

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy 

ogłoszeń Urzędu Gminy w Gozdowie. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 lutego 

2010r. 

 

Przewodniczący Rady Gminy: 

Grzegorz Ratkowski 

 


