
 

 

UCHWAŁA NR XXX/308/14 

RADY GMINY NIECHANOWO 

z dnia 29 maja 2014 r. 

w sprawie :ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne, dla których 

organem prowadzącym jest Gmina Niechanowo 

Na podstawie art. 14 ust. 5 pkt 1 w zw. z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 

(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) Rada Gminy Niechanowo uchwala, co 

następuje: 

§ 1. 1. Świadczenia publiczne przedszkoli prowadzonych przez Gminę Niechanowo, które nie mieszczą się 

w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego, obejmują następujące zajęcia opiekuńczo-

wychowawcze i dydaktyczne: 

a) gry i zabawy edukacyjne wspomagające rozwój psychofizyczny, emocjonalny i społeczny dziecka, 

b) zabawy aktywizujące oraz badawczo-rozwijające zainteresowania otaczającym światem, 

c) zabawy plastyczne, muzyczne, teatralne, twórcze, i inne rozwijające zdolności dziecka oraz zaspokajające 

ich potrzebę aktywności i zainteresowania. 

d) gry i zabawy ruchowe, wspomagające rozwój fizyczny dziecka realizowane przez przedszkola w wymiarze 

przekraczającym 5 godzin dziennie. 

§ 2. 1. Odpłatność rodziców (opiekunów prawnych) za świadczenia przedszkola, w zakresie 

przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, obejmujące zajęcia określone 

w § 1 dla dzieci przebywających w przedszkolu powyżej 5 godzin dziennie wynosi 0,70 zł za godzinę. 

2. Na opłatę, o której mowa w § 2 ust. 1, składają się koszty zatrudnienia wychowawców i opiekunów 

prowadzących zajęcia w czasie wykraczającym poza ogólną liczbę 5 godzin, ponad wymagane minimum 

programowe. 

3. Opłata o której mowa w § 2 ust. 1 , nie obejmuje kosztów wyżywienia oraz kosztów zajęć dodatkowych, 

w szczególności: nauki języka obcego i rytmiki. 

4. Miesięczna wysokość opłaty za czas realizacji świadczeń przekraczających realizację podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego ustalana jest na podstawie stawki godzinowej określonej 

w § 2 ust. 1 oraz deklarowanej przez rodziców lub opiekunów prawnych dziecka liczby godzin pobytu dziecka 

w przedszkolu ponad czas realizacji podstawy programowej. 

5. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu lub nieobecności na zadeklarowanych zajęciach 

ponadprogramowych zwrotowi podlega kwota stanowiąca iloczyn liczby godzin niewykorzystanych przez 

dziecko i stawki godzinowej określonej w § 2 ust 1. 
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§ 3. W przypadku uczęszczania jednocześnie do przedszkola w tym samym czasie więcej, niż jednego 

dziecka (z danej rodziny), opłata określona w §2, ust. 1 uchwały wynosi za drugie i każde następne dziecko 

50% opłaty ustalonej w §2 ust. 1. 

§ 4. Zakres świadczeń oraz wysokość opłat przy stosowaniu powyższych zasad określi umowa 

o świadczenie usług zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicem (opiekunem dziecka). 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Niechanowo 

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XVII/178/12 Rady Gminy Niechanowo z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie 

odpłatności za świadczenia przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego w publicznych 

przedszkolach prowadzonych przez Gminę Niechanowo. 

§ 7. Uchwała podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Niechanowo, na tablicach 

ogłoszeń przedszkoli publicznych w Gminie Niechanowo oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego. 

 

Przewodniczący Rady 

(-) Zdzisław Sikora 
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