
I UCEWAŁA NR x\.V106/2012
RĄDY MIEJSKIEJ w GNtEwKowIE

z dnia 29 IIItęgo 201f r '

w sprawie ustalenia oplat za świadczenia uduielane pŹez samorządowe Przs.|Ś7ko|€ w Gniewkowie

Na podstawie art. 18 ust' 2pkt. 15, ań' 40 ust' ) 'art.41 |art ' 42 rśta\ł} zdnia 8 marca ]990 r' o samorządzię
gmi inym (Dz .  U .  z  2001  r .N r142poz .  I591 , z2002r .N r23 ,poz .220 ,Nr62 ,poz  558 ,Nr i 13 ,poz  984 ,Nr  153 ,
poz. 1271iNr214, poz. 1806,22003 r. Nr 80, poz. 717 iNr 162, poz. 1568,22004t.Nr102,poz 1055, Nr 116,
poz. 1203 iNr 167, poz. 1759, r 2005 r. Nr 172, pc,z. l44l iNr 175, poz. 1457, z 2006 r' Nr 17, por' 128 iNr 181
poz .  1337 ,22001  r .N r  48 ,poz .327 ,Nr  138 ,poz .974 jNr  1 ' 13 ,  poz .  1218 ,  z  2008  r .  N r  180 ,  poz  11 l1 iN r223 ,
poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420 i Nr 15'7, paz.1241otaz z 2010 r' Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz 230 j Nr
106, poz.675) omf ań. 14 ust. 5w zwi4zku fań' 6 pld. I i art. 67a w związku zań-3 ust.] ustawy z dnia
7 września l99l r' o systemj€ oświaty (Dz.u. 22004 f'Nt 256, poz' 2572'Nr 273, poz' 270] i Nl. 28l, poz' 278l.
z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. I020, Nr 131, poz. I091, Nr 167 poz. 1400 i Nr 249, poz.
2]04, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. l5l2 i Nr 227, poz. 1658,2200'7 r. Nr 42, po2.273, Nr 80, poz.
542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz.sI8, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181 , poz. 1292, 22008 t. Nr 70, poz. 416, Nr 145,
pÓz' 9I,7 'Nr 216, poz, l370 iNI235, poz. 16] 8' z 2009 r' Nr 6, pof- 33, NI 3l, poz. 206, Nr 56' pof' 458, Nr ] 57'
poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705 oraz z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz 320, Nr 127, poz 857 i Nr 148' poz 99l
i z 20} l r '  Nr 106' poz' 622,Nr I|f ' poz' 654 i Nr 205, poz. l206), uchwala się, co następuje:

s l. samorządowę Przędszkole w Gniewkolvie, dla któręgo organem pro]vadzącym jest GniÓa Cniewkowo'
zapewnia bezpłatne nauczanię' }rryclrowanie i opiękę w wymiarzę 5 godzin dzielnie, przez pięć dni w tygodniu od
poniedziałkrr do piątku' w godzinach od 8|00 do 13:00, w którynl realizowa|a jest poclstawa prcgmmowa
wychowania przedszkolnego.

s2. 1. Ustala się odplatność za świadczelria realizowane w czasie przekracfającym \rymiar okeślony ws
1 obejmujące w szczególności;

I) zadania opiekuńczo \łychowawczę wspierające prawidłowy rozwój dziecka w zakresię;

a) faclrowej opieki pedagogicznęj'

b) adaptacji lv środowisku przedszkohym,

c) rozwijania zdo]ności twóIczych,

d/ q .picranid ind}Ą,\ idt|cln1ch zain,eresou lr:

2) fajęcia sportowe i imprezy okolicznośclowę;

3) gry i zabawy dostosowane do wielo i możliwości rozwojowych dzięcka.

2' Op]]ata za świadczęnia, o których mowa w ust' l, wynosi l,40 zl' za każdą razpoczętą godzinę korzystania
dziecka z rych ś'/iadczeti.

3'w przypad(1l korrystania ze świadczęń' o których mowa wust. 1' pŻez dwoje irvięcej dzieci zjednej
rodziny' oplata za ] godfinę korzys|ania z tych ś}viadczeń pfzez drugie i kolejne dz]ęcko z rodziny wynosi l'00 zi.

s 3. opłAta, o któręj mowa w $ 2 llst. 3 nie obejmuje kosztów w}żywieDia oraz kosztó\,v zajęć do-datko\}ych
organizo\r/anych na woiosek rodziców (prawnych opiekunów')'

s4.Czas pob}tu dziecka w prze({szkolu, zasady korzystania zopieki pvedszkolnej, zalces świadczeń
udzielanycb przez przedszkole omz sposób pobie|ania op'lat za śwjadczone uslugi, okfośla umowa cywilno.
pmwna zawańa porniędzy rodzicami (pramymi opiekunami) dzjecką a przedszkolem'

s 5. Wykonanie Uchwa1y polvierza się Burnristlzowj Gniewkowe.

s 6. Traci moc uch'vała nf lx/59/20l1 Rady Miejskiej Gniewkowa w sprawie ustalcnia opłat Za świadczęnia
przekraczające podstawę pfogramową w1,cbowania przędszkolnego w samo|ządowym Przedszkoltl
w Gniewkowie.

kl: AAWNV-YIOIG'TUGIN-CTcHC,ZBHPc. liodpisany



$ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dziennikrr Uzędovym wojewódź*'a Kujawsko _ Pomorskiego i

w z}cie po upt}avie l4 dni odjej ogłoszenia.

Id: AAWNV-YEOIG-TUGIN-CTGHC-AHPG. Podpisany St.ona Z



Uzasado i eD i e

wojewoda Kujawsko-Pomorski pismem z dnia |2 srycznia20]2 |' (znak: WNK.IV.4 ] 3 l.4'2012'Gs) wniósł, za
pośrcdnictwem Rady Miejskiej w Gniewkowie, slGrgę do wojewódfkiego Sądu Aclministracyjlrego
w Bydgoszczy, na uchwałę NI Dł59/20l l Rady Mięjskiej w Gnie\"r'kowie z dnia 29 czer\l.ca 20l1 r. w spfawie
ustalenia oPlat fa świadczenia przekraczaj]ące podstawę programową\łychowania pźedszko]nego
w samorządowym PŻ€dszkolu \,r' Gniewkowie, opublikowanąw Dziennilo Urzęclowym wojęwód7nva Kujawsko-
Pomorskiego dnia l l.08.20] 1 I. NI l82, poz' 164I. Zafzucił istotne naruszeIie art' 14 ust' 5 ustawy o systemie
oświaty w zak.Jesie ustalania wysokości opłat za świadczęnia udzielanę przez przedszkole \'r' formie kwo1y

ryczałtowej ustalonej procentowo i zależnej od wysokości minimalnego wynagrodzęnia za pracę, a także
dokonywalia zaokągleń tych kwot do peł]rych złotych' wslQzał.jodnocześnie, że zgodnie z art' 3 ust' ] pk1
1 ustawy o cenach, cena stanowi waltość wyra]żoną w jednostlGch pieniężnych, którą kupujący jest obou'iązalry
zaplocić przedsiębio.c) za lowar lub u"hlgY
Nowelizacja Ltstawy o systemie oświaty wprowadzona ustawą z dnia 5 sięęnia 2010 r. o zmianie ustawy
o systemie oświaty (Dz' U. z 20l0 r. Nr 148' poz' 99l) nałożyla na organ stanovr'iący jędnostki sańorządu
terytorialnego obowiqzek ustalenia:
l) czasu, w którym nauczanie, wychowanie i opielG w przedszko]u prowadzonym pŹezjędnostkę samoŻądu
terytorialnego są bezpłafue,
2) \łysojroś.i opłat za śwjadczenia udzielane przezpfzędszko|ew czasie pżeklaczającym bezpłatne |auczaDie,
wychowanie i opiekę w przedszkolu,
3) spręcyzowania' zajakie świadczenia będzie pobierana wspomniana opłata'
Niniejsza uchwała okeśla:
I) czes przęznaczony na bezplatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiaże 5 godzjn dziennie, od
poniedziałku do piątku w godzinach 8]00 - 13:00;
ż) wyrażony wjednostkach pienięźnych, koszt I godziny świadczeń udzię|anych przez przędszkole w czasie
przekraczającym bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wysokości 1,40 zł' za pierwsze dzięcko i 1'00 zł. za
drugie i kolejne dziecko zjednej rodziny;
3) Cikeślenie świadczeń zajakię pobiemna będzię opłata:
a) zadania opiekuńczo _ wychowawczę wspierające prawidłowy rozwój dzjecka w zakresie:
- fachowej opieki pedagogicznej,
- adaptacji w środowisku przedszko]nym,
- rozwłania zdolności twórczych,
.uspierania ind)u iduaIn) ch fainLerę.oqa|l:
b) zajęcia sportowe i imprezy okolicfnościowe;
c) gry izabawy dostosovr'ane do wieku i możjiwości rouwojo\'r'ych'
wobęc po$yższego podjęcie niDiąiszęj uchwałyjest w pelni wymagane i uzasadnione.

Przewodni

z Kozłowskir

td: AAWNV-YEOIG:TUCIN-CTGHC,ZBHPC. Podpisany


