
UCHWAŁA NR Dv59/2011
RADY MIEJSKIEJ W GNIEWKOWIE

z dnia 29 czerwca 2011 r.

w sprłwic ustalenia opłat za śłri1dczctria prz€kraczające podstlrwę proglamową \YychorłaDi5
pŹ€dszkoh€go w samorządolrYm Pr.zĆdszl{olu w Gniewkołie

Na podstawie ań' 18 usi' 2 pkt' t5, ań. 40 ust. 1' a't' 4l i art' 42 ustawy z duia 8 malca 1990 r' o samolządzie
gmiflDym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, r 2002 r. Nf 23, poz. 220, Nr 62, por. 558, Nr 113, poz. 984, Nr l5j,
poz. l27l i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568,2f004 r. Nr 102, poz. I055, Nr 116,
poz. 1203 i Nr 167. poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. l44l iNr 175, poz. 145'/,22006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr I8j
poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 iNr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, por. l1l I iNr 223,
poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 42.0 iNr 157, poz. l24l oraf z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i i46, Nr 40, poz. 230 i Nr
106, poz' 615) o|az a|1' 14 ust. 5 w zwiąfku zań' 6pkt. t i aI1.67austawy z rlrria 7 września 1991 r' o systemie
oświat] (Dz'U' z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 2,73' poz' 2103 i Nr 281' poz' 2781, z 2005 r' Nr i7, poz' 14l, Nr
94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr l3l, poz. 1091, Nr 167 poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, r 2006 r. Nr 144, poz.
10'13, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42. po2.273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120.
po r . s l 8 ,N r l 80 ,poz .  1280 iN r l 81 ,poz .  1292 , z2008r .N r70 ,poz .4 t6 .Nr t45 ,poz .9 t7 ,Nr2 t6 ,poz  1370 iN r
235 ,  poz ,  16 ]8 . z2009I .N r6 ,poz '3 j ,N r3 l , poz ' 20ó ,N r56 'poz .458 ,Nr |57 ,poz ' I24 I  iN r2 l9 ' poz '  l 705
o'az z 2010 r. NI44. poz- 250, Nr 54, poz' 320. Nr 127. poz' 857 i Nr ] 48' poz' 991), uch*,ala się, co następuję|

s 1. Usługi świadczone plfez Samorządowe Przedszkole w Gnięwkowie dla któręgo organem pro.\ładzącym
jest Cmina Gniewkowo, wzakęsio podstaw} pfogramowej wrychowania przedszkolnego określonej
w rozpolządzeniu Ministerst\ł'a Eftlkacji Narcdo$,ej z dnia 23 gnLdnia 2008 r' w sprawie podŚtawy progmnowej
\rychowania przedsfkolnę8o ofaz ksztalcenia ogólnego w poszczęgólnych typach szkół (Dz.U. Nr 4, poz. 17 z dn;a
15 stycznia 2009|') sąręalizowane bezplatnie w wyIniarzę 5 godzin dzieDnię.

s 2. l' Usiala się odpłatność za świadczęnia przekraczająoe podstawę programową $}chowania
pżedszkolnęgo, o któręi mowa w s l obęjmującą fadania łJchowawcze, tlydaktyczne i opiekuńcze .ęalizowane
w oddzialach funkcjonujących ponad 5 godzin dziennie'

-2' w ramach świadczeń rvykraczających ponad podstawę programową wychowania przędszkolnego
realizowal1e s4zajęcia dydakl,vczno wyclrowawcze i opiekuńcze obejmujące;

l) gry i Zrbawy doskonalącę u dzioci procesy myślenia, spostzegania' pamięci, uwagi i wyobrazni,
2) gry i zabally badatoze rozwijające zainteresowania i wierlzę o śrtiecie'

3) gry i Zabawy tozwłające indywidualne zdolności dfieci,

4) zabawy dydaktycne wspomagające rozwó.j spolęczny i emocjolalny dzieoka'
5) zajęcia muzyczne, plastyczne i teatralne lozwijaj4ce zdolnościdzieci,

6) opiekę nad dzieckien realizowanąprzez osoby posiadające odpowjeclnie kwalifikacle zawooowe'
3. fa ś\łiadczenia \\Ykraczające poza za]ffes zajęć olcreślonych w podstawie prografiowęj wyohowania

pTzedszkolnego, dla dzieci przebyNających 'u przedszlrolu 5,5 godzjn dziennie ponad czasikreślony w s 1, ustala
się opłatę mięsięczną w \łYsokości 7% minimalnego $'ynagrodzęnia mjesięcznego, o którym mo\.a w aft.2 ust'4
i 5 ustawy f dnia 10 paździęfiika 2002 r. o minimalnym wynagrodzęniu za pracę (Dz' U. N| 2o0' poz. 1ó79
z póż,n. zfiianam|) za jędno dziecko' wysŃość powyższęj opłaty zaokrągla się do peĘch złotych rv ten sposób'
że końcówkę opłaty \łf'nosząca mniej niż 50 groszy pomła się' a końcowt<ę oplaty wynoszącą 50 i więcej groszy
podwyższa się do pęłlych złotych'

'4' op.lata, o której mo\va w ust' 3 ulega obniżeniu o 30% za drugię i kolejne dziecko w przypadku kofzystanja
Zo świadozęń przedszkola przez dwoje i więcej t1zieoi zjednej rodziny.

5. opłata. o której lnowa w ust. 3 nie obęjmuje kosztów \\y4lwienia oru kosŹów zajęć dodatkowych.
s 3. l' W ce1u zapewDięnia prawidłowęj realizacji zadari opiekuliczych. w szczególności wspięraniaprawidłowęgo.rczwoju dzieci, Samorzącloue Przedsfkolę w Gnięwkow;e prorvadzi stołórvkę wydającą ołp}atnie

trzy posiłki dzienDię (śniadanie' obiad i podwieczorek).
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2. W przypadku trudnej syfuacji matelialnęj rodfiny i w uzasadniooych przypadl*ch losowych, dziecko może
otlrymać dofinansowanie do posi}ków z ośrodka pomocy społecznej, * póa"iu*i" przepisów ustavy o pomocy
społecznej.

$ 4. Zakres świadczeń oraz wysokośó i terminy wnoszenia opłat określa umowa cywilnoprawna zawierana
pomiędzy przędszko|em, a rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka.

$ 5. Wykonanie Uch]vały powieża się Burmistrzowi Gnięwkowa'

$ 6' Traci moc uchwała ru XLI/339/2009 roku Rady Miejskiej Gniewkowa w spEwie ustalenia opłat za
śwjadczęnia przekmczające podsta.\łIę programową wychowania pżedszkolnego \łr samorządowym Przedszkolu
w Gniewkowie.

-- . $ 7..Uchwała wchodzi w Ącie po rrpĘwie 14 dDi od dnia og.loszenia w Dzienniku Urzędowym wojewódzhva
Kujawsko.Pomorskiego z mocą obowiąĄącą od dnia l wrześnń 20 1 1r.
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Uzasadni €nie

Nowelizacja ustawy o systemie oświaty wprowadzona ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r' o zmianie ustawy
o systemie oś\'riaty (Dz. U' z20|0 r. NI 148, poz. 997.) LaŁoi'yła na or8an stanowiący jednostki samorządu
teĄ4olialnego obowiązek ustalenia: l) czasr1 w l'1órym nauczanie, wychowanie i opięka w przedszkolu
plowadzonym przezjednostkę samolządu ter}tolia]nego są bezpłahe, 2) wysokości opłat za świadczenia udzielane
pżez przędszkole w czasie przekraczającym bezplatne nauczanie, \łychowa.nie i opiekę w pźedszkolu, 3)
sprecyzowania, zajakie świadczenia będzie pobierana wspornniana opłata. wobec powyższęgo podjęcie niniejszej
uchwały jest merytolycznie i prawnię uzasadnione.

Kozhwski
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