
UCHWAŁA NR XXIV/163/2017
RADY GMINY OBROWO

z dnia 20 stycznia 2017 r.

w sprawie zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne  prowadzone przez 
Gminę Obrowo

Na podstawie podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2016 
r poz.446 ze zm.)w związku z art.6 ust.1 pkt.2, art.5c pkt.1 oraz art.14 ust.5pkt.1 lit.a i ust.5a ust.2 pkt.1 ustawy 
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 2016 r poz.1943, poz.1954,poz.1985) uchwala się , co 
następuje:

§ 1. .Ilekroć w uchwale jest mowa o przedszkolu – należy przez to rozumieć przedszkole lub oddział 
przedszkolny, dla których organem prowadzącym jest Gmina Obrowo.

§ 2. .Przedszkola publiczne zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę realizowane w wymiarze 
5 godzin dziennie, przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku..

§ 3. 1. .1. Za świadczenia w postaci nauczania, wychowania i opieki, udzielane przez przedszkola  w czasie 
przekraczającym wymiar określony w § 2, pobiera się opłatę w wysokości 1 zł, za każdą rozpoczętą godzinę zajęć 
z dzieckiem w wieku do 5 lat..

2. Świadczenia, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) zajęcia dodatkowo wspomagające rozwój dziecka zgodnie z jego możliwościami, w szczególności:

a) gry i zabawy rozwijające samodzielność, zainteresowania i umiejętności plastyczne, muzyczne, teatralne, 
konstrukcyjne,

b) zajęcia rozwijające postawy aktywne i wyobraźnię wychowanków,

c) zajęcia kształtujące samodzielność, rozwijające umiejętności komunikacyjne, społeczne i emocjonalne,

d) gry, zabawy, spacery i ćwiczenia gimnastyczne na świeżym powietrzu, wdrażające do zdrowego stylu życia 
i odpowiedzialności,

2) zabawy tematyczne, gry i ćwiczenia ogólnorozwojowe wspierające przygotowanie dziecka do osiągnięcia 
gotowości szkolnej, rozwijające spostrzegawczość wzrokową, słuchową, językową oraz sprawność manualną,

3) autorskie programy własne przedszkoli oraz innowacje pedagogiczne, m.in. adaptacja dzieci w środowisku, 
wspieranie zdolności twórczych, programy ekologiczne i regionalne

4) organizowanie przez przedszkola uroczystości i innych imprez z udziałem rodziców, rodziny i przedstawicieli 
środowiska lokalnego,

5) opiekę i wychowanie.

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

§ 4. Zwalnia się z opłaty określonej w § 4 ust.1 rodziców dzieci objętych kształceniem specjalnym 
w przedszkolach, na podstawie orzeczeń, o których mowa w art. 71 b ust.3 ustawy o systemie oświaty.

§ 5. . Traci moc uchwała nr XXII/146/2012 Rady Gminy Obrowo z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie opłat 
za świadczenia i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach 
prowadzonych przez Gminę Obrowo (Dz. Urz. Województwa  Kujawsko-Pomorskiego z 2013 r. poz.504) oraz 
uchwała  nr XXX/187/2013 Rady Gminy Obrowo z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian w uchwale 
dotyczącej opłat za świadczenia i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę 
w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Obrowo (Dz. Urz. Województwa Kujawsko –Pomorskiego z 2013 r. 
poz.2787 ).

§ 6. .Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Obrowo.
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§ 7. Uchwała wchodzi w życie  po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Michalski
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