
UCHWAŁA NR XXXIV/280/09  

RADY MIEJSKIEJ W MIESZKOWICACH  

z dnia 26 listopada 2009 r. 

w sprawie ustalenia odpłatności za korzystanie ze świadczeń Przedszkola 

Samorządowego w Mieszkowicach

Na podstawie art.14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. 

z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Dz. U. 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 oraz 

z 2009 r. Nr 6, poz. 33 i Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458 ) Rada Miejska w Mieszkowicach 

uchwala, co następuje;

§ 1. 1. Zajęcia, nauczanie i opieka świadczone przez przedszkole prowadzone przez Gminę 

Mieszkowice w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego, o której mowa 

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 w wymiarze 5 godzin dziennie. 

2. Rodzic (opiekun prawny) ma prawo wyboru realizacji przez dziecko zagwarantowanej 

bezpłatnej podstawy programowej w wymiarze 5 godzin albo realizacji rozszerzonych świadczeń

za odpłatnością. 

§ 2. 1. Ustala się miesięczną odpłatność rodziców (opiekunów prawnych) za świadczenia 

w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, 

obejmującą koszty następujących zajęć opiekuńczo- wychowawczych i dydaktycznych: 

§ 3. Szczegółowy zakres realizowanych przez przedszkole świadczeń oraz odpłatności 

określa umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicem 

(opiekunem prawnym) dziecka. 

§ 4. Na drugie i następne dziecko z tej samej rodziny uczęszczające do przedszkola stosuje 

się 50% obniżkę odpłatności określonej w § 2 ust.2.  

§ 5. Opłata ma charakter stały bez względu na obecność dziecka w Przedszkolu.  

§ 6. Traci moc uchwała Nr XXV(197)08 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 23 grudnia 

2008 r. w sprawie ustalenia odpłatności za świadczenia Przedszkola Samorządowego 

w Mieszkowicach. 

§ 7. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku. 

2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Zachodniopomorskiego. 

1) gry i zabawy korygujące wady wymowy dzieci,

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

3) zabawy tematyczne umożliwiające dziecku właściwy rozwój emocjonalny i społeczny,

4) przygotowanie dzieci do udziału w imprezach artystycznych, okolicznościowych, przedszkolnych i środowiskowych,

5) zajęcia kompensacyjne- wyrównawcze umożliwiające dziecku osiągnięcie dojrzałości szkolnej,

6) zajęcia czytelnicze,

7) opieka nad dzieckiem w czasie realizacji świadczeń 1-6. 

2. Koszt korzystania dziecka ze świadczeń, o których mowa w ust. 1 ustala się w wysokości: 

1) przy pobycie dziecka w przedszkolu w godzinach 6:30 do 15:45 -12,5%,

2) przy pobycie dziecka w przedszkolu w godzinach 9:00 do 15:45 -9,5%, minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa 
w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1673 z późn. zm.). 
Końcówkę opłaty zaokrągla się w górę do pełnego złotego. 
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