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UCHWAŁA Nr X/61/2011 

Rady Miejskiej w Gołdapi 

z dnia 22 czerwca 2011 r. 

 

w sprawie ustalenia odpłatności za świadczenia wykraczające poza podstawę programową w przedszkolach 

publicznych prowadzonych przez Gminę Gołdap. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 5 
w związku z art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 
1991 r. o systemie oświaty(t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, 
poz. 2572 z późn. zm.), uchwala się, co następuje: 

 
§ 1. Usługi świadczone przez przedszkola publiczne 

prowadzone przez Gminę Gołdap w zakresie podstawy 
programowej wychowania przedszkolnego określonej w 
rozporządzeniu MEN 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 w 
wymiarze 5 godzin dziennie od godziny 8.00 – 13.00. 

 
§ 2. Opłacie podlegają dodatkowe świadczenia i usługi 

opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczne wykraczające 
poza podstawę programową wychowania przedszkolnego 
i realizowane poza czasem przeznaczonym na ich 
realizację: 
 
  1) Usługi edukacyjne polegające na realizacji zajęć 

dodatkowych zleconych przez rodziców, 
 
  2) Usługi opiekuńczo-bytowe polegające na sprawowaniu 

przez przedszkole nadzoru nad dzieckiem zleconego 
przez rodziców. 

 
§ 3. 1. W ramach usługi, o której mowa w § 2 pkt 1 

prowadzone są zajęcia dodatkowe, w szczególności: 
 
  1) rytmika, 
 
  2) nauka języka obcego, 
 
  3) zajęcia specjalistyczne (logopedyczne, korekcyjno-

kompensacyjne, itp.), 
 
  4) koła zainteresowań, 
 
  5) wynikające z dodatkowych programów 

proponowanych przez samorząd lub autorskich. 
 

2. Na usługę, o której mowa w § 2 pkt 2 składa się w 
szczególności: 
 
  1) nadzór nauczyciela nad dzieckiem podczas 

samodzielnych, indywidualnie wybieranych przez 
dziecko zabaw, 

 

  2) przygotowywanie dzieci oraz miejsca do wypoczynku 
lub snu, 

 
  3) nadzór nauczyciela nad wypoczywającym dzieckiem, 
 
  4) nadzór nauczyciela nad dzieckiem w trakcie jego 

samodzielnych zabaw na wolnym powietrzu, na 
terenie przedszkolnego placu zabaw. 

 
§ 4. Opłatę za każdą rozpoczętą godzinę korzystania 

dziecka ze świadczeń, o których mowa w § 2 ustala się w 
następującej wysokości: 

- przy zadeklarowaniu 6 godzinnego systemu zajęć - 
10,10 zł za godzinę dodatkowych zajęć, 

- przy zadeklarowaniu 7 godzinnego systemu zajęć - 
5,20 zł za każdą dodatkową godzinę, 

- przy zadeklarowaniu 8 godzinnego systemu zajęć - 
3,60 zł za każdą dodatkową godzinę, 

- przy zadeklarowaniu 9 godzinnego systemu zajęć - 
2,80 zł za każdą dodatkową godzinę, 

- przy zadeklarowaniu 10 godzinnego systemu zajęć - 
2,40 zł za każdą dodatkową godzinę. 

 
§ 5. Szczegółowe warunki, zakres realizowanych 

przez przedszkole świadczeń oraz zasady odpłatności za 
te świadczenia określa umowa cywilnoprawna zawarta 
pomiędzy dyrektorem a rodzicami (opiekunami prawnymi) 
dziecka. 

 
§ 6. Z opłaty, o której mowa w § 2 zwalnia się dzieci 

niepełnosprawne, uczęszczające do przedszkola i 
posiadające orzeczenie publicznej poradni 
psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej, 
określające rodzaj niepełnosprawności dziecka. 

 
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 

Gołdapi. 
 
§ 8. Traci moc Uchwała Nr XXIII/133/08 Rady Miejskiej 

w Gołdapi z dnia 19 czerwca 2008 roku w sprawie 
ustalenia opłat za świadczenia przedszkola 
prowadzonego przez Gminę Gołdap w zakresie 
przekraczającym podstawy programowe. 

 
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od 

publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego z mocą obowiązywania od 
1 września 2011 r. 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej  
Wojciech Hołdyński 

 
 
 
 
 
 
 


