
UCHWAŁA NR XXXIX/558/2009  

RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA  

z dnia 29 grudnia 2009 r.  

 

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez 

Miasto Inowrocław 

 

Na podstawie 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.1) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i

art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591,

z późn. zm. 2)  

§ 1.  Uchwała określa wysokość opłat za świadczenia przedszkoli publicznych, dla których

organem prowadzącym jest Miasto Inowrocław, przekraczające podstawę  programową

wychowania przedszkolnego.  

§   2 .  Ustala się,  że podstawa programowa wychowania przedszkolnego realizowana jest

w wymiarze 5 godzin dziennie.  

§   3 .  W  r a m a c h  świadczeń  przekraczających podstawę  programową  wychowania

przedszkolnego realizowane są zajęcia opiekuńczo-wychowawcze obejmujące: 

§ 4.  1. Za świadczenia, o których mowa w § 3, ustala się  opłatę  miesięczną,  zwaną  dalej

"opłatą", w wysokości 125,00 zł. 

2. Opłata nie obejmuje kosztów wyżywienia oraz kosztów zajęć dodatkowych.  

3. Zwalnia się z obowiązku uiszczenia opłaty przedstawicieli ustawowych dzieci posiadających

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.  

§ 5. Ustala się stawkę dzienną za wyżywienie dziecka w przedszkolu w wysokości 4,50 zł.  

§ 6 .  Zakres świadczeń  oraz wysokość,  terminy i sposób wnoszenia opłat określa umowa

zawarta z przedstawicielami ustawowymi dziecka.  

§ 7.  Traci moc uchwała nr XIII/187/2007 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 28 grudnia

2007 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez

Miasto Inowrocław (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2008 r. Nr 6, poz. 65).  

§   8 .  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-

Pomorskiego.  

§ 9. Uchwała wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie 14 dni od

ogłoszenia.  

U Z A S A D N I E N I E 

Zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, opłaty za świadczenia,

prowadzonych przez gminę,  przedszkoli publicznych ustala rada gminy. Podwyższenie dotychczas

obowiązującej odpłatności za korzystanie z usług przedszkoli, dla których organem prowadzącym

jest Miasto Inowrocław, wynika ze wzrostu kosztów ich utrzymania, w szczególności kosztów

bieżących. Do wyliczenia opłaty za świadczenia przekraczające podstawę programową wychowania

przedszkolnego przyjęto usługi świadczone przez przedszkola określone w § 3, które nie są objęte

zakresem ustawowych obowiązków gminy wynikających z art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca

1990 r. o samorządzie gminnym. Uchwała jako akt prawa miejscowego podlega publikacji

w wojewódzkim dzienniku urzędowym (art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

gminnym oraz art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych

i niektórych innych aktów prawnych). Uchylenie uchwały, o której mowa w § 7, wynika z zakresu

zmian dokonanych w jej treści. W związku z powyższym wywołanie niniejszej uchwały stało się

zasadne. Inicjatorem wywołania uchwały jest Prezydent Miasta Inowrocławia. 

1) gry i zabawy dydaktyczne wspomagające rozwój umysłowy dziecka;

2) gry i zabawy rozwijające zainteresowania dziecka;

3) gry i zabawy ruchowe;

4) zajęcia muzyczne, plastyczne i teatralne rozwijające uzdolnienia dziecka;

5) zabawy tematyczne wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny dziecka.

Przewodniczący Rady 

Miejskiej Inowrocławia 

 

Tomasz Marcinkowski 

 

Przewodniczący Rady 

Miejskiej Inowrocławia 

 

Tomasz Marcinkowski

 

1)
 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 oraz 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, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206 i Nr 56,

poz. 458) 
2)

 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80,

poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz.

1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr

173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241) 
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UCHWAŁA NR XXXIX/558/2009  

RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA  

z dnia 29 grudnia 2009 r.  

 

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez 

Miasto Inowrocław 

 

Na podstawie 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.1) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i

art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591,

z późn. zm. 2)  

§ 1.  Uchwała określa wysokość opłat za świadczenia przedszkoli publicznych, dla których

organem prowadzącym jest Miasto Inowrocław, przekraczające podstawę  programową

wychowania przedszkolnego.  

§   2 .  Ustala się,  że podstawa programowa wychowania przedszkolnego realizowana jest

w wymiarze 5 godzin dziennie.  

§   3 .  W  r a m a c h  świadczeń  przekraczających podstawę  programową  wychowania

przedszkolnego realizowane są zajęcia opiekuńczo-wychowawcze obejmujące: 

§ 4.  1. Za świadczenia, o których mowa w § 3, ustala się  opłatę  miesięczną,  zwaną  dalej

"opłatą", w wysokości 125,00 zł. 

2. Opłata nie obejmuje kosztów wyżywienia oraz kosztów zajęć dodatkowych.  

3. Zwalnia się z obowiązku uiszczenia opłaty przedstawicieli ustawowych dzieci posiadających

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.  

§ 5. Ustala się stawkę dzienną za wyżywienie dziecka w przedszkolu w wysokości 4,50 zł.  

§ 6 .  Zakres świadczeń  oraz wysokość,  terminy i sposób wnoszenia opłat określa umowa

zawarta z przedstawicielami ustawowymi dziecka.  

§ 7.  Traci moc uchwała nr XIII/187/2007 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 28 grudnia

2007 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez

Miasto Inowrocław (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2008 r. Nr 6, poz. 65).  

§   8 .  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-

Pomorskiego.  

§ 9. Uchwała wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie 14 dni od

ogłoszenia.  

U Z A S A D N I E N I E 

Zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, opłaty za świadczenia,

prowadzonych przez gminę,  przedszkoli publicznych ustala rada gminy. Podwyższenie dotychczas

obowiązującej odpłatności za korzystanie z usług przedszkoli, dla których organem prowadzącym

jest Miasto Inowrocław, wynika ze wzrostu kosztów ich utrzymania, w szczególności kosztów

bieżących. Do wyliczenia opłaty za świadczenia przekraczające podstawę programową wychowania

przedszkolnego przyjęto usługi świadczone przez przedszkola określone w § 3, które nie są objęte

zakresem ustawowych obowiązków gminy wynikających z art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca

1990 r. o samorządzie gminnym. Uchwała jako akt prawa miejscowego podlega publikacji

w wojewódzkim dzienniku urzędowym (art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

gminnym oraz art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych

i niektórych innych aktów prawnych). Uchylenie uchwały, o której mowa w § 7, wynika z zakresu

zmian dokonanych w jej treści. W związku z powyższym wywołanie niniejszej uchwały stało się

zasadne. Inicjatorem wywołania uchwały jest Prezydent Miasta Inowrocławia. 

1) gry i zabawy dydaktyczne wspomagające rozwój umysłowy dziecka;

2) gry i zabawy rozwijające zainteresowania dziecka;

3) gry i zabawy ruchowe;

4) zajęcia muzyczne, plastyczne i teatralne rozwijające uzdolnienia dziecka;

5) zabawy tematyczne wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny dziecka.

Przewodniczący Rady 

Miejskiej Inowrocławia 

 

Tomasz Marcinkowski 

 

Przewodniczący Rady 

Miejskiej Inowrocławia 

 

Tomasz Marcinkowski
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1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr
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organem prowadzącym jest Miasto Inowrocław, przekraczające podstawę  programową
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§   2 .  Ustala się,  że podstawa programowa wychowania przedszkolnego realizowana jest
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przedszkolnego realizowane są zajęcia opiekuńczo-wychowawcze obejmujące: 
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bieżących. Do wyliczenia opłaty za świadczenia przekraczające podstawę programową wychowania

przedszkolnego przyjęto usługi świadczone przez przedszkola określone w § 3, które nie są objęte
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i niektórych innych aktów prawnych). Uchylenie uchwały, o której mowa w § 7, wynika z zakresu

zmian dokonanych w jej treści. W związku z powyższym wywołanie niniejszej uchwały stało się

zasadne. Inicjatorem wywołania uchwały jest Prezydent Miasta Inowrocławia. 

1) gry i zabawy dydaktyczne wspomagające rozwój umysłowy dziecka;
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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, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206 i Nr 56,

poz. 458) 
2)

 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80,

poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz.

1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr

173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241) 
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