
 

 

UCHWAŁA NR XXXIII/179/16 

RADY MIEJSKIEJ W POLANOWIE 

z dnia 28 grudnia 2016 r. 

w sprawie określenia wysokości opłat  za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci  w wieku do 

lat 5 w prowadzonym przez Gminę Polanów przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach 

podstawowych 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt  15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca1990r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn.zm. poz. 1579)  w związku z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 

1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.  z 2016r., poz. 1943 z późn.zm. poz.1954, poz.1985)  - uchwala się,  

co następuje: 

§ 1. 1. W prowadzonym przez gminę Polanów Przedszkolu Gminnym w Polanowie oraz oddziałach 

przedszkolnych w szkołach podstawowych świadczone są  następujące usługi: 

1) usługa oświatowo - wychowawcza, bezpłatna -  polegająca na realizacji co najmniej 5 godzinnej podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego,  na zasadach  określonych w statucie przedszkola (szkoły), 

2) usługa opiekuńczo – bytowa, odpłatna dla dzieci w wieku do lat 5 - polegająca na sprawowaniu   nadzoru 

nad dzieckiem zleconego przez rodziców, stanowiąca świadczenie wykraczające ponad podstawę 

programową wychowania przedszkolnego i realizowaną poza czasem przeznaczonym na jej realizację; 

2. W prowadzonym przez gminę Polanów Przedszkolu Gminnym w Polanowie świadczy się także usługę 

wyżywienia, odpłatną w części odpowiadającej kosztom zakupu produktów żywnościowych 

wykorzystywanych do przygotowania posiłków. 

§ 2. Na usługę określoną w § 1 ust.1 pkt. 2  składa się w szczególności: 

1) nadzór nauczyciela nad dzieckiem podczas samodzielnie, indywidualnie wybieranymi przez dziecko 

zabawami, bez uczestnictwa nauczyciela w tych zabawach, 

2) pomoc dziecku w czasie spożywania posiłków, 

3) przygotowywanie miejsca do  wypoczynku i snu dziecka, 

4) nadzór nauczyciela nad wypoczywającym dzieckiem, 

5) nadzór nauczyciela nad dzieckiem w trakcie jego samodzielnych, indywidualnych zabaw na świeżym 

powietrzu, na terenie przedszkolnego lub szkolnego  placu zabaw, bez uczestnictwa nauczyciela w tych 

zabawach, 

6) zabawa z dzieckiem polegająca na zachęcaniu do czytelnictwa i rozwijaniu różnych uzdolnień: plastyczne, 

muzyczne, teatralne, przyrodniczo-ekologiczne, językowe, 

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

8) uczestniczenie przedszkolaków w konkursach organizowanych przez lokalne instytucje,   np. biblioteka 

oraz instytucje spoza gminy, 

9) przygotowywanie dzieci do występów artystycznych w środowisku lokalnym. 
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§ 3. 1. Za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w  wieku do lat 5 w prowadzonym przez 

Gminę Polanów przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych ustala się opłatę za  jedną 

godzinę świadczeń, o których mowa w § 1 ust.1 pkt. 2 w wysokości 1 zł. 

2. Opłatę pobiera się za każdą rozpoczętą godzinę świadczenia. 

3. Opłatę miesięczną ustala się na podstawie stawki godzinowej określonej w ust. 1 oraz liczby godzin, 

w czasie których dziecko korzysta ze świadczeń określonych w § 1 ust.1  pkt. 2, zgodnie z deklaracją na karcie 

zgłoszenia dziecka do przedszkola (szkoły). 

4. Wysokość opłaty, o której mowa w ust.1 podlega waloryzacji na zasadach określonych w ustawie  z dnia 

7 września 1991r. o systemie oświaty. 

§ 4. Za drugie i następne dziecko w opłacie, o której mowa w § 3. ust.1  stosuje się 50 % obniżkę. 

§ 5. Zasady korzystania ze stołówki i wysokość stawki żywieniowej ustala dyrektor  przedszkola  

w porozumieniu z burmistrzem, na podstawie sporządzonej kalkulacji kosztów uwzględniającej normy 

żywieniowe. 

§ 6. Za terminową realizację należności z tytułu korzystania z usług przedszkola  odpowiada dyrektor  

przedszkola (szkoły). 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Polanowa. 

§ 8. Tracą moc: 

1) Uchwała Nr LV/461/10 Rady Miejskiej z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie opłat za świadczenia 

przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Polanów, 

2) Uchwała Nr XXXII/257/13 Rady Miejskiej z dnia 27 września 2013 r. zmieniająca uchwałę w opłat  za  

świadczenia przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Polanów,. 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa    

Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017r. 

  

 Przewodniczący Rady 

 

Józef Wilk 
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