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UCHWAŁA NR XVIII/115/2012
RADY GMINY OBROWO

z dnia 28 września 2012 r.

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia realizowane w Przedszkolach Samorządowych Gminy Obrowo 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 
142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113. poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806; 
z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.1759; 
z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, 
Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 
157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, 
poz. 679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012r. poz. 567) w związku z art. 14 ust. 5 w 
związku z art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, Nr 
273, poz. 2703, Nr 181, poz. 2781; z 2005r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 
1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104; z 2006r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658; 
z 2007r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 
1292; z 2008r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618; z 2009r. Nr 6, poz. 33, Nr 
31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705; z 2010r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 
235, poz. 1618; z 2009r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705; 
z 2010r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991; z 2011r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, 
poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206) Rada Gminy w Obrowie uchwala, co następuje: 

§ 1. Świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Obrowo wykraczające poza podstawę 
programową są odpłatne. 

§ 2. Świadczeniami, o których mowa w § 1 są: 

1) zajęcia opiekuńczo-wychowawcze wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego; 

2) wyżywienie w części odpowiadającej kosztom produktów żywnościowych wykorzystywanych do 
przygotowania posiłków. 

§ 3. Ustala się odpłatność rodziców (opiekunów prawnych) za świadczenia w zakresie przekraczającym 
realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, obejmującą koszty następujących zajęć 
opiekuńczo-wychowawczych oraz dydaktycznych: 

1) gry i zabawy dydaktyczne wspomagające rozwój umysłowy i intelektualny dziecka; 

2) gry i zabawy badawcze rozwijające zainteresowania otaczającym światem; 

3) zającia rozwijające; plastyczne, teatralne, muzyczne i techniczne uzdolnienia dzieci; 

4) gry i zabawy ruchowe wspomagające rozwój fizyczny dziecka; 

5) zabawy tematyczne wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny dziecka; 

6) przygotowanie dzieci do imprez okolicznościowych. 

§ 4. 1. Za świadczenia przedszkoli samorządowych wykraczajace poza podstawę programową wychowania 
przedszkolnego, ustala się opłatę miesięczną w wysokości 11% minimalnego wynagrodzenia miesięcznego za 
pracę ustalonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za 
pracę (Dz.U. Nr 200, poz. 1679 z późn.zm.) za pierwsze dziecko z rodziny. 

2. Opłatę miesięczną za każde następne dziecko ustala się w wysokości 60% kwoty bazowej określonej w ust. 
1. 

§ 5. Opłatę o której mowa w § 4 wnosi się miesięcznie z góry do dnia 15-tego danego miesiąca. 

§ 6. 1. Wysokość stawki żywieniowej, o której mowa w § 2 pkt 2 ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu 
z radą rodziców na podstawie sporządzonej kalkulacji kosztów uwzględniającej normy żywieniowe. 
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2. Uczniowie korzystający z posiłków ponoszą jedynie koszty surowców zużytych do przygotowania posiłków 
"wsad do kotła". 

§ 7. 1. Opłatę, o której mowa w § 6 wnosi się miesięcznie z góry do dnia 15-tego każdego miesiąca. 

2. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu (niezależnie od liczby dni tej nieobecności) stawka 
żywieniowa w miesiącu następującym po miesiącu, w którym dziecko było nieobecne podlega zmniejszeniu za 
każdy dzień absencji dziecka w miesiącu poprzednim. 

3. Wysokość opłaty za każdy dzień nieobecności dziecka wylicza się dzieląc opłatę miesięczną ustaloną 
stosownie do § 6 poprzez liczbę dni roboczych przedszkola w danym miesiącu. 

§ 8. Szczegółowy zakres realizowanych przez przedszkola prowadzone przez Gminę Obrowo świadczeń oraz 
odpłatności, o których mowa w § 3 i § 6 określa umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola 
a rodzicem (opiekunem prawnym) dziecka. 

§ 9. Postanowienia §3 niniejszej uchwały nie dotyczą dzieci korzystających z usług świadczonych przez 
przedszkola prowadzone przez Gminę Obrowo z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinią 
o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, na które przekazywana jest część subwencji oświatowej. 

§ 10. Traci moc uchwała Nr XXXVI/227/2010 Rady Gminy Obrowo z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie 
ustalenia opłat za świadczenia realizowane w Przedszkolach Samorządowych Gminy Obrowo (Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 157, poz. 1973). 

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Krzysztof Michalski
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Uzasadnienie

Zgodnie z ustawą o systamie oświaty przedszkola prowadzą bezpłatne nauczanie w zakresie podstaw 
programowych wychowania przedszkolnego. Podstawy programowe wychowania przedszkolnego realizowane 
są w czasie 5 godzin dziennie. Natomiast opłaty za świadczenia przekraczajace podstawy programowe 
prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych ustala rada gminy zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 
7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn.zm.). 

Konieczność zmiany stawki odpłatności za przedszkole wynika ze wzrastających kosztów utrzymania 
placówki. 

Ponadto opłata taka powinna pozostać w relacji do kosztów świadczenia takich usług. 

Rodzice ponosić będą, tak jak dotychczas koszty surowca zużytego do przygotowania posiłków. 

Odpłatność dziecka za wyżywienie, zgodnie a art 67a ustawy o systemie oświaty, ustali dyrektor przedszkola 
z rodzicami w porozumieniu z organem prowadzącym przedszkole. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Krzysztof Michalski


