
Id: ZPHJZAEYVTDPLGQEZNSIUHHFN. Podpisany Strona 1

UCHWAŁA NR XII/71/11
RADY MIEJSKIEJ W NOWEM

z dnia 28 września 2011 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przedszkola samorządowego prowadzonego przez 
Gminę Nowe. 

Na podstawie art. 6 ust.1 pkt 2, art. 14 ust. 5 pkt 1, ustawy z 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( Dz. U. 
z 2004 r., Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.1) ) art. 18 ust 1, art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.2) ) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Usługi  świadczone  przez  przedszkole  samorządowe  prowadzone  przez  Gminę  Nowe  są  realizowane 
bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie. 

§ 2. 1. Ustala się odpłatność rodziców (prawnych opiekunów) za świadczenia, obejmującą zajęcia dydaktyczne, 
wychowawcze i opiekuńcze dla dzieci przebywających w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Nowe powyżej 
pięciu godzin dziennie. 

2. Opłata,  o której mowa w ust.  1 obejmuje  koszty  opieki  i zajęć wspierających  prawidłowy  rozwój  dziecka, 
a w szczególności: 

1) zabawy  twórcze:  muzyczne,  plastyczne,  teatralne  i inne  rozwijające  zdolności  dzieci  oraz  zaspokajające  ich 
potrzeby aktywności i zainteresowania; 

2) gry  i zabawy  edukacyjne  wspomagające  rozwój  dziecka  w różnych  sferach:  umysłowej,  psychofizycznej, 
emocjonalnej i społecznej; 

3) zabawy ruchowe w sali i na świeżym powietrzu: spacery, wycieczki; 

4) zabawy  i działania  podejmowane  z inicjatywy  dzieci:  słuchanie  muzyki,  bajek,  gry  stolikowe,  zabawy 
konstrukcyjne, tematyczne i badawcze; 

5) zajęcia korekcyjno – kompensacyjne dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych; 

6) opieka nad dziećmi z elementami bajkoterapii, muzykoterapii; 

7) przygotowanie dzieci do udziału w różnych konkursach, przeglądach, uroczystościach, imprezach itp. 

§ 3. 1. Koszt opłaty jednej godziny zajęć, o których mowa w § 2 ust. 1 ustala się w wysokości 1,65 zł. 

2. Miesięczna wysokość opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkole jest iloczynem stawki godzinowej, 
o której mowa w ust. 1 oraz liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas bezpłatnych zajęć określonych 
w § 1 . 

§ 4. Szczegółowy zakres, warunki realizacji i wysokość odpłatności za świadczenia, o których mowa 

w  §  2 określa  umowa  cywilno  prawna,  zawarta  pomiędzy  dyrektorem  przedszkola  a rodzicami  (prawnymi 
opiekunami) dziecka. 

§ 5. Opłata,  o której  mowa  w §  2 nie  obejmuje  kosztów  wyżywienia  oraz  kosztów  zajęć  dodatkowych, 
prowadzonych na życzenie rodziców przez inne niż przedszkole podmioty. 

§ 6. Traci  moc  uchwała  Nr  XI/62/11  Rady  Miejskiej  w Nowem  z dnia  30  sierpnia  2011  roku  w sprawie 
ustalenia wysokości opłat z świadczenia przedszkola samorządowego prowadzonego przez Gminę Nowe. 

§ 7. Uchwała  wchodzi  w życie  14  dni  po  jej  opublikowaniu  w Dzienniku  Urzędowym  Województwa 
KujawskoPomorskiego. 
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Uzasadnienie

do Uchwały Rady Miejskiej w Nowem Nr XII/71/11 z dnia 28 września 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości 
opłat  za  świadczenia  przedszkola  samorządowego  prowadzonego  przez  Gminę  Nowe. 
W ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz. U. Nr 148, poz. 991 z późn. zm.) 
ustawodawca  wprowadził  zmiany  w artykułach  5c,  6,  14,  i 14a  ustawy.  Zgodnie  z art.  6 ust.  1 pkt  2 ustawy 
o systemie oświaty przedszkole publiczne zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym 
przez  organ  prowadzący,  nie  krótszym  niż  5 godzin  dziennie.  Czas  ten  przeznaczony  jest  na  realizację  zajęć 
w ramach obowiązującej podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Za pobyt dziecka  i korzystanie ze 
świadczeń przedszkola w w/w wymiarze nie mogą być pobierane opłaty, natomiast za świadczenia udzielane przez 
przedszkole  samorządowe w czasie  przekraczającym wymiar  5 godzin  dziennie  organ  prowadzący może  ustalić 
opłatę  na  podstawie  art.  14  ust.  5 pkt  1 ustawy.  Przedłożony  projekt  uchwały  określa  rodzaje  świadczeń 
realizowanych przez przedszkole w czasie przekraczającym wymiar 5 godzin dziennie. Jako miernik wartości usług 
proponuje  się  przyjąć  odpłatność  za  każdą  godzinę  pobytu  dziecka  w przedszkolu  ponad  5 godzin.  Każda 
rozpoczęta godzina pobytu dziecka w przedszkolu będzie  liczona  jako pełna. Zaproponowany system rozliczenia 
jest  stosunkowo  prosty  do  zastosowania  i nie  wymaga  zatrudnienia  w przedszkolu  dodatkowej  księgowej  do 
obliczania opłat rodziców za pobyt w przedszkolu. Jednocześnie system ten jest elastyczny, gdyż pozwala na łatwe 
pomniejszenie  opłaty  za  czas  nieobecności  dziecka  w przedszkolu  i pozwala  na  ustalenie  opłaty  adekwatnej  do 
zakresu  korzystania  przez  dziecko  z usług  świadczonych  przez  przedszkole  publiczne. W związku  z tym,  że  na 
mocy  art.  2 wyżej  wymienionej  ustawy  o zmianie  ustawy  o systemie  oświaty  dotychczasowe  uchwały  organów 
stanowiących zachowują moc do czasu wydania nowych uchwał nie dłużej  jednak niż do 31 sierpnia 2011 roku, 
podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 69, poz. 1161, Nr 272, poz. 2703 i Nr281, poz. 2781; 
z 2005  r. Nr 17, poz141, 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  ,  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, Nr 219, poz. 1705 
z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991 z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654. 

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zm. Z 2002 r. Dz. U. Nr 3, poz. 220, 
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 948, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 roku Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; 
z 2004 roku Nr 102, poz. 1055; z 2005 roku, Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 roku Nr 17, poz. 128, Nr 181, 
poz. 1337; z 2007 roku, Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 roku 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. 142,146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 
Nr 21, poz. 113, r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777. 


