
 
Uchwała Nr VIII/38/11  

Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim 
z dnia 29 kwietnia 2011r. 

 
w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Koźmin Wielkopolski. 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami)     
oraz art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r.         
Nr 256, poz. 2572, z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje:  
 

§ 1 
 

1. Świadczenia udzielane w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego,   
    określonej w odrębnych przepisach, są realizowane bezpłatnie w wymiarze pięciu godzin 
    dziennie. 
2. Zajęcia katechetyczne organizowane na wniosek rodziców są bezpłatne. 
 

§ 2 
 

Opłacie podlegają usługi opiekuńczo - wychowawcze wykraczające poza podstawę 
programową wychowania przedszkolnego realizowane w czasie przekraczającym 5 godzin 
dziennie, które obejmują:  
1) zapewnienie bezpieczeństwa i opieki podczas pobytu dziecka w przedszkolu,           
2) przygotowanie miejsca zabaw, miejsca wypoczynku i snu dziecka oraz opiekę i nadzór nad  
    dzieckiem podczas wypoczynku,  
3) nadzór nad dzieckiem w czasie jego samodzielnych, indywidualnych i grupowych zabaw    
    w pomieszczeniach przedszkolnych oraz na placu zabaw (spacery i wycieczki),  
4) zajęcia przygotowujące dziecko do udziału w przedszkolnych oraz środowiskowych 
     imprezach artystycznych i okolicznościowych,  
5) zajęcia terapeutyczne, w tym terapię pedagogiczną i zajęcia logopedyczne, realizowane 
     zgodnie z indywidualnymi potrzebami dziecka, 
6) gry i zabawy dostosowane do wieku i moŜliwości dziecka, 
7) zajęcia relaksacyjno – wyciszające. 

 
§ 3 

 
1.Ustala się opłatę za kaŜdą rozpoczęta godzinę korzystania dziecka ze świadczeń, o których 
    mowa w § 2, w następującej wysokości: 
    1) 2,00 zł za pierwszą godzinę realizowaną ponad podstawę programową wychowania 
        przedszkolnego, 
    2) po 0,50 zł za drugą i kaŜdą następną godzinę realizowaną ponad podstawę programową 
        wychowania przedszkolnego, 
2. Miesięczna wysokość opłaty za czas realizacji płatnych świadczeń, o których mowa w § 2 
     ustalana jest na podstawie stawki godzinowej, określonej ust. 1 oraz zadeklarowanej przez   
     rodzica (prawnego opiekuna) liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas 
     realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego. 
3. Opłata, o której mowa w ust.2, podlega zaokrągleniu do pełnych złotych. 



4. Za kaŜdą godzinę, przekraczającą liczbę godzin świadczenia usług przez przedszkole      
     określonych w umowie, o której mowa w §4, rodzic (prawny opiekun) dziecka 
     zobowiązany jest do dokonania dodatkowej opłaty w wysokości 2,00 zł. 
5. W przypadku pobytu dziecka w przedszkolu przekraczającego godziny otwarcia    
     przedszkola nalicza się dodatkową opłatę w wysokości 10,00 zł za kaŜdą rozpoczętą 
     godzinę. 
6. Opłaty, o których mowa w ust. 2 , 4 i 5 wnoszone są przez rodzica  (prawnego opiekuna), 
     od dnia 10 do 15 kaŜdego miesiąca, w którym udzielane jest świadczenie. 
7. Opłata, o której mowa w ust.2, 4 i 5 nie obejmuje kosztów wyŜywienia. 
 

§ 4 
 

Szczegółowy zakres i zasady odpłatności za świadczenia opiekuńczo - wychowawcze 
udzielane przez przedszkola, w zakresie objętym niniejszą uchwałą, reguluje umowa zawarta 
pomiędzy dyrektorem przedszkola i rodzicem (prawnym opiekunem) dziecka 
uczęszczającego do przedszkola. 

§ 5 
 

Traci moc uchwała Nr XII/71/91 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia             
24 czerwca 1991 roku w sprawie wprowadzenia stałych opłat miesięcznych za pobyt dzieci  
w przedszkolach ze zmianami. 

§ 6 
 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski. 
 

§ 7 
 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2011 roku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uzasadnienie 
 

Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty w art. 14 ust.5 
upowaŜnia radę gminy do ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez 
przedszkola, dla których organem prowadzącym jest jednostka samorządu 
terytorialnego. Z uwagi na publiczny status tych przedszkoli zapewniający 
dzieciom między innymi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie             
co najmniej podstawy programowej wychowania przedszkolnego, realizowanej 
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 
2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz 
kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2009r. Nr 4, 
poz.17) w czasie nie krótszym niŜ 5 godzin dziennie określonym w art. 6 ust.1 
pkt  2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 
256, poz. 2572, późniejszymi zmianami) oraz w § 10 ust.2 załącznika nr 1       
do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 21 maja 2001r. 
w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół 
(Dz.U. z 2001r. Nr 61, poz.624, z późniejszymi zmianami), zasadne pozostaje 
ustalenie w § 1 ust.1 niniejszej uchwały, tego wymiaru godzin jako bezpłatnego. 

Wszystkie zaś świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone 
przez gminę, przypadające w czasie przekraczającym wskazaną wyŜej liczbę 
godzin przeznaczonych na realizację podstawy programowej, nakładają 
obowiązek  ustalenia za nie opłat przez radę gminy.  

W uchwale odpłatność za świadczenia te uzaleŜniona jest od liczby 
godzin korzystania przez dziecko z opieki przedszkola, zadeklarowanej przez 
rodziców (prawnych opiekunów) w „karcie zgłoszenia”, przy jednoczesnym 
uwzględnieniu struktury organizacyjnej przedszkola. 

Zapisy uchwały szczegółowo określają zakres i rodzaj świadczeń, za które 
rodzice (prawni opiekunowie) winni wnosić opłaty.  

Uchwała przewiduje równieŜ zawieranie umów cywilnoprawnych 
pomiędzy stronami (dyrektorem przedszkola a rodzicem lub prawnym 
opiekunem), określających szczegółowe relacje i obowiązki stron w zakresie 
korzystania z oferowanych przez przedszkole świadczeń. 
        Wysokość opłat za świadczenia, wykraczające poza czas przeznaczony na 
realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, w uchwale, 
ustala się wg następujących kwot: 
- za pierwszą godzinę, przekraczającą czas realizacji podstawy programowej,   
  2,00zł, co miesięcznie stanowi 40,00zł (20dni x 2,00zł); 
- za drugą i kaŜdą następną godzinę przekraczającą czas realizacji podstawy 
  programowej 0,50zł, co miesięcznie odpowiednio stanowi: 

50,00zł. przy siedmiogodzinnym pobycie dziecka w przedszkolu,  
60,00zł. przy ośmiogodzinnym pobycie  
70,00zł. przy dziewięciogodzinnym  
oraz 80,00 jeśli pobyt dziecka obejmuje dziesięć godzin. 



 RóŜnica w wysokości opłat za kaŜdą godzinę pobytu dziecka  
w przedszkolu uwarunkowana jest zmniejszającymi się kosztami oferowanych 
świadczeń. 

NajwyŜsza kwota ustalona za pierwsza godzinę wynika przede wszystkim  
z konieczności zapewnienia w tym czasie: 

1) zwiększonej liczby zatrudnionych nauczycieli przedszkola, 
2) zwiększonej obsługi ze strony personelu przedszkola (pomoc w szatni, 

zajęcia na placu zabaw, organizacja posiłków itp.), 
3) zwiększonych kosztów z tytułu korzystania z mediów (woda, energia 

elektryczna, gaz, itp.). 
     Malejąca kwota opłaty za kaŜdą kolejną godzinę pobytu dziecka wiąŜe się  
z moŜliwością ograniczenia kosztów związanych z organizacją pracy 
przedszkola (funkcjonowanie oddziałów zbiorczych, praca indywidualna, 
zmniejszenie kosztów z tytułu zatrudnienia pracowników pedagogicznych  
i obsługi, korzystania z mediów itp.).  
  Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu wyliczono na podstawie 
szczegółowej analizy kosztów w roku 2010. Koszt pobytu dziecka  
w przedszkolu w analizowanym roku wyniósł 2,77zł. za jedną godzinę (bez 
wyŜywienia), biorąc jednak pod uwagę trudną sytuację materialną wielu rodzin 
przyjęto znacznie niŜsze stawki godzinowe.  
     Wysokość opłat za świadczenia, wykraczające poza czas przeznaczony na 
realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, udzielane przez 
przedszkola nie obejmuje kosztów wyŜywienia. 
      Mając na uwadze powyŜsze, wnioskuję o przyjęcie uchwały  
w proponowanym brzmieniu. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


