
UCHWAŁA NR XXII/193/09  

RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ WODZIE  

z dnia 17 grudnia 2009 r. 

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia Publicznego Przedszkola prowadzonego przez Gminę Miejską Czarna

Woda.

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

poz.1591 z póź. zm.) i art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572

z póź. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Usługi świadczone w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Miejską Czarna Woda w zakresie 

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. 

z 2009 r. Nr 4, poz. 17) są realizowane bezpłatnie. 

§ 2. Ustala się opłatę za 1 godzinę realizacji zajęć świadczonych przez przedszkole w wymiarze do 3 godzin dziennie 

ponad czas realizacji podstawy programowej o której mowa w § 1 w wysokości 1,40 zł (słownie: jeden złotych 40/100).

Zajęcia te obejmują następujące zajęcia opiekuńczo – wychowawcze i dydaktyczne: 

§ 3. Ustala się opłatę za 1 godzinę udziału dziecka w dobrowolnych zajęciach dodatkowych wykraczających poza 

podstawę programową wychowania przedszkolnego w zakresie nauki języka angielskiego i rytmiki w wysokości 0,90 zł 

(słownie: dziewięćdziesiąt groszy). 

§ 4. Ustala się opłatę za 1/2 godziny pobytu dziecka pod opieką nauczyciela w przedszkolu przed godz. 7.00 i po 

godzinie 15.00 w wysokości 1,20 zł (słownie: jeden złoty 20/100). 

§ 5. Zakres świadczeń i zasady pobierania opłat miesięcznych za świadczenia, o których mowa w § 2, §3 i § 4 określa 

umowa cywilnoprawna zawierana pomiędzy dyrektorem a rodzicem lub prawnym opiekunem. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Publicznego Przedszkola prowadzonego przez Gminę Miejską Czarna 

Woda. 

§ 7. Traci moc uchwała Nr XV/125/08 z dnia 21 października 2008 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia 

Publicznego Przedszkola prowadzonego przez Gminę Miejską Czarna Woda. 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, 

z mocą obowiązującą od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym weszła w życie. 

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

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

zm.) Rada Gminy ustala opłaty za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych. Dokonując oceny 

zasadności ustalenia wysokości odpłatności za korzystanie ze świadczeń prowadzonego przez gminę przedszkola 

w zakresie wykraczającym ponad realizację podstawy programowej stwierdzić należy, że niekwestionowanym kosztem są 

wynagrodzenia nauczycieli. Kalkulacja owych kosztów przedstawia się następująco:

Wynagrodzenie nauczycieli przedszkola miesięczne łącznie ze składkami ZUS i na FP

20.426 zł / miesiąc

4.910 zł / tygodniowo

Dane wg planu organizacji przedszkola – 86 dzieci 

- 126,5 godz. tygodniowo 

Świadczenia wykraczające poza podstawę programową (3 godziny zajęć prowadzone przez 2 nauczycieli, jeden nauczyciel 

2 godz. a drugi nauczyciel 3 godz. razem 5 godzin) stanowi

194,05 zł : 42 dzieci = 4,62 zł

4,62 zł : 3 godz. =1,54 zł /godz.

Przyjęto 1,40 zł / godz.

Zajęcia dodatkowe

Wynagrodzenie miesięczne nauczyciela j. angielskiego i prowadzącego zajęcia muzyczne:

932 zł / miesiąc : 82 dzieci = 11.25 zł/ dziecko

tygodniowo 221,90 zł

tygodniowo 3 godz. zajęć x 4,16 tygodni = 12,48 godz./ miesiąc

11.25 zł : 12,48 godz. = 0,90 zł / godz.

Opłata za przedszkole

3 godz. (ponad 5 godz.) x 1,40 x 22 = 92,40 zł

zajęcia dodatkowe 11,25 zł

Razem 103,65 zł

Dodatkowa 1 godzina opieki

38,81 zł : 9 dzieci = 4,31 zł / dziecko

38,81 zł : 10 dzieci = 3,88 zł / dziecko

Przyjmuje się 2,40 zł / godz.

1,20 zł/ ½ godz. 

1) gry i zabawy edukacyjne wspomagające rozwój psychofizyczny, emocjonalny i społecznydziecka;

2) zabawy aktywizujące oraz badawczo – rozwijające zainteresowania otaczającym światem;

3) zabawy plastyczne, muzyczne, teatralne, twórcze i inne, rozwijające zdolności dzieci oraz zaspakajające ich potrzebę 

aktywności i zainteresowania; 

4) gry i zabawy ruchowe, wspomagające rozwój fizyczny dziecka.

Przewodniczacy Rady Miejskiej 

Tadeusz Zaremski 
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