
 

 

OBWIESZCZENIE NR I/2017 

RADY GMINY DYWITY 

z dnia 23 października 2017 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia opłat za świadczenia udzielane 

przez publiczne przedszkola prowadzone przez Gminę Dywity 

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych 

i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) ogłasza się w załączeniu do 

obwieszczenia jednolity tekst uchwały Nr XLII/299/14 Rady Gminy Dywity z dnia 25 czerwca 2014 r. 

w sprawie określenia opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola prowadzone przez Gminę 

Dywity (Dz. Urz. Woj. War. Maz. z 2014 r. poz. 2507), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą 

Nr XXVII/190/17 Rady Gminy Dywity z dnia 14 lutego 2017 r. (Dz. Urz. Woj. War. Maz. z 2017 r. poz. 1159) 

oraz rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Warmińsko Mazurskiego Nr PN.4131.47.2017 z dnia 8 marca 

2017 r. (Dz. U. Woj. War. Maz. z 2017 r. poz. 1160). 

2. Podany w załączeniu do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity nie obejmuje § 4 oraz § 6 uchwały 

Nr XLII/299/14 Rady Gminy Dywity z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 

uchwały w sprawie określenia opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola prowadzone przez 

Gminę Dywity (Dz. Urz. Woj. War. Maz. z 2014 r. poz. 2507), które stanowią: 

1),,§ 4 Traci moc uchwała nr XX/126/12 Rady Gminy Dywity z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia 

opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola prowadzone przez Gminę Dywity (Dz. U. Woj. 

War. Maz. z 2012 r. poz. 2102). 

2),,§ 6 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego.” 

3. Obwieszczenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

  

 Przewodnicząca Rady Gminy Dywity 

Sabina Robak 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 9 listopada 2017 r.

Poz. 4428



Załącznik  

do Obwieszczenia Nr I/2017 

Rady Gminy Dywity 

z dnia 23 października 2017 r. 

 

UCHWAŁA Nr XLII/299/14 

Rady Gminy Dywity 

z dnia 25 czerwca 2014 r. 

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola prowadzone przez 

Gminę Dywity 

(tekst jednolity) 

Na podstawie art. 5c pkt. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. 

Nr 256, poz. 2572; zmiany: z 2004 r. 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, 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, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, 

Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991, z 2011 r. 

Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 979, z 2013 r. poz. 87, 

poz. 827, poz. 1317, poz. 1650 z 2014 r. poz. 7, poz. 290, poz. 538, poz. 598, poz. 642) Rada Gminy Dywity 

uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się czas na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w publicznych przedszkolach 

prowadzonych przez Gminę Dywity w wymiarze 5 godzin dziennie. 

§ 2. 1.
1) 

Wprowadza się odpłatność za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 

w czasie przekraczającym wymiar, o którym mowa w § 1, w wysokości 1 zł za godzinę. 

2. Świadczeniami wykraczającymi poza zakres bezpłatnych zajęć opiekuńczo-wychowawczych oraz 

dydaktycznych są w szczególności: 

a) zajęcia badawcze, rozwijające zainteresowania otaczającym światem (np. z zakresu ekologii, informatyki, 

zajęcia plenerowe), 

b) zajęcia rozwijające uzdolnienia plastyczne, muzyczne i teatralne dzieci, 

c) realizacja programów autorskich i innowacji pedagogicznych, 

d) gry i zabawy edukacyjne wspomagające rozwój dziecka w różnych sferach: umysłowej, psychofizycznej, 

emocjonalnej i społecznej, 

e) zabawy i działania podejmowane z inicjatywy dzieci: słuchanie muzyki, bajek, gry stolikowe, zabawy 

konstrukcyjne, tematyczne i badawcze, 

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

g) sprawowanie opieki, inne usługi bytowe i opiekuńcze, 

h) zapewnienie opieki pedagogicznej oraz bezpiecznych warunków pobytu podczas zajęć, zabaw, 

odpoczynku, spożywania posiłków, czynności samoobsługowych, spacerów i wycieczek, 

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

j) organizowanie gier i zabaw sprawnościowych wspomagających rozwój ruchowy dziecka, 

k) organizację zabaw wspomagających rozwój emocjonalny i społeczny dziecka, 

l) organizowanie uroczystości i imprez okolicznościowych z udziałem rodziców, przedszkoli, szkół 

i przedstawicieli instytucji użyteczności publicznej, 

                                                      
1) 

W brzmieniu nadanym uchwałą Nr XXVII/190/17 Rady Gminy Dywity z dnia 14 lutego 2017 r. (Dz. Urz. Woj. War. 

Maz. z 2017 r. poz. 1159) oraz zgodnie z rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody War. Maz Nr PN.4131.47.2017 

z dnia 8 marca 2017 r. (Dz. U. Woj. War. Maz. z 2017 r. poz. 1160). 
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  m) organizowanie zajęć dodatkowych na wniosek rodziców (opiekunów prawnych), 

  n) realizowanie innowacyjnej działalności uwzględniającej specyficzne potrzeby wychowanków i placówki. 

3. Opłata, o której mowa w ust. 1 nie obejmuje kosztów wyżywienia. 

4. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu wysokość opłaty, o której mowa w ust. 1 ulega 

proporcjonalnemu pomniejszeniu w miesiącu następnym. 

5. Miesięczną wysokość opłaty, o której mowa w ust. 1 stanowi iloczyn stawki ustalonej na podstawie ust. 1 

oraz liczby dni zajęć w danym miesiącu. Wyliczoną w ten sposób kwotę zaokrągla się w górę do pełnych 

złotych. 

§ 3. Szczegółowe zasady korzystania z usług przedszkola, w tym zadeklarowaną liczbę godzin pobytu 

dziecka w placówce oraz wysokość i zasady wnoszenia odpłatności określa umowa cywilnoprawna zawarta 

pomiędzy dyrektorem przedszkola i rodzicem lub prawnym opiekunem dziecka. 

§ 4. 
2) 

(pominięty). 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dywity 

§ 6. 
3) 

(pominięty). 

  

 Przewodnicząca Rady Gminy Dywity 

Sabina Robak 

 

 

                                                      
2) 

Zamieszczony w ust. 2 pkt. 1 obwieszczenia. 
3) 

Zamieszczony w ust. 2 pkt. 2 obwieszczenia. 
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