
Uchwała Nr XXV/209/09

Rady Gminy Gródek

z dnia 26 czerwca 2009 r.

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Gródek.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr
162, poz. 1568, 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, 2005 r. Nr 172, poz. 1441, 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr
181, poz. 1337, 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, 2009 r. Nr
52, poz. 420) oraz art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oswiaty (Tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572,
2004 r. Nr 69, poz. 624, Nr 109, poz. 1161, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781; 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; 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658;
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; 2008 r. Nr 70, poz.
416, Nr 145, poz. 917), uchwala się co następuje: 

§ 1. 1. Usługi świadczone przez publiczne przedszkole prowadzone przez Gminę Gródek w zakresie wykraczającym poza realizację 
podstawy programowej określonej w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy 
programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. Nr 4, poz. 17), przez którą 
należy rozumieć obowiązkowe na danym etapie kształcenie, zestaw celów i treści nauczania oraz umiejętności uwzględnione w programie 
wychowania przedszkolnego, są realizowane odpłatnie. 

2. Rodzice lub opiekunowie prawni dziecka korzystającego ze świadczeń przedszkola jedynie w pięciogodzinnym wymiarze 
ustalonym dla realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego i nie korzystający z posiłków, nie ponoszą opłat za pobyt 
dziecka w przedszkolu. 

3. Na wniosek rodziców lub opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę 
Gródek, dyrektor przedszkola może organizować zajęcia dodatkowe wykraczjące poza podstawę programową, o której mowa w ust. 1 
uchwały, pod warunkiem pokrycia kosztów tych zajęć przez rodziców (opiekunów prawnych) dziecka w nich uczestniczących. 

§ 2. 1. Ustala się odpłatność rodzicom lub prawnym opiekunom dzieci za korzystanie przez dzieci w czasie pobytu w przedszkolu 
samorządowym ze świadczeń w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, obejmującą 
koszty następujących zajęć opiekuńczo-wychowawczych, dydaktycznych, rekreacyjnych oraz rozwijających aktywność indywidualną i 
społeczną dziecka w zakresie: 

2. Koszt jednostkowy za jedną godzinę korzystania ze świadczeń, o których mowa w ust. 1 ustala się w wysokosci 1,91 zł. 

§ 3. Szczegółowy zakres realizowanych przez publiczne przedszkole świadczeń oraz odpłatności, o których mowa w § 2 określa 
umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicem lub prawnym opiekunem dziecka. 

§ 4. 1. Opłaty pobiera przedszkole publiczne. 
2. Odpłatność naliczana jest za ilość godzin pobytu dziecka w przedszkolu. 
3. Zasady przyjmowania i zwrotu opłat ustala dyrektor przedszkola. 

§ 5. Środki finansowe pochodzące z opłat, o których mowa w § 2 stanowią dochody i wydatki budżetu gminy.  

§ 6. Z dniem 31 sierpnia 2009 r. traci moc uchwała Nr XIX/117/04 Rady Gminy Gródek z dnia 29 października 2004 r. w sprawie 
ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Gródek. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gródek.  

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i obowiązuje 
od dnia 1 września 2009 r. 

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

W związku z orzecznictwem WSA i NSA w zakresie ustalania i pobierania opłat oraz biorąc pod uwagę dotychczasowy sposób 
naliczania i rozliczania wnoszonych przez rodziców opłat za przebywanie dzieci w Samorządowym Przedszkolu, a także wprowadzenie 
nowej podstawy programowej, zaistniała konieczność dokonania zmian organizacyjnych placówki. W Związku z tym zwracam się z 
prośbą o podjęcie uchwały z mocą obowiązującą od 1 września 2009 r., w której: 1. określa się wysokość kosztu jednej godziny w 
oparciu o minimalne wynagrodzenie, które obecnie wynosi: 1.276 zł - przyjęto 0,15% tj. 1,91 zł, 2. Rodzice podpisując umowę 
cywilnoprawną z dyrektorem przedszkola określają ile godzin dziecko będzie przebywać w przedszkolu ponad 5-godzinną podstawę 
programową. Opłata nie będzie wnoszona przez rodziców, których dzieci będą przebywały w przedszkolu 5 godzin dziennie oraz za tzw. 
"zerówki " w wymiarze 5 godzinnym. 3. Będzie przestrzegana zasada ekwiwalentności, gdyż rodzic lub prawny opiekun będzie płacił za 
usługę wykonaną. 4. Dodatkowe zajęcia dla dzieci poza 5-godzinną podstawę programową będą prowadzone na zasadzie 
dobrowolności, w oparciu o programy autorskie, rozwijające zdolności poszczególnych dzieci, a także eliminowanie występujących 
dysfunkcji lub braków. 

1) gier i zabaw dydaktycznych, wspomagających rozwój umysłowy dziecka,

2) gier i zabaw badawczych, rozwijajacych zainteresowania otaczającym światem,

3) zajęć plastycznych i teatralnych rozwijających uzdolnienia dzieci,

4) gier i zabaw ruchowych, wspomagających rozwój ruchowy dziecka,

5) zabaw tematycznych, wspomagających rozwój emocjonalny i społeczny dziecka.
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