
UCHWAŁA NR XXXIX /245/2014 
RADY MIEJSKIEJ W POGORZELI 

z dnia 24 lipca 2014 r. 
 

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane w publicznym przedszkolu 
prowadzonym przez Gminę Pogorzela 

 
     Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 594, ze zm.) oraz art. 14 ust. 5 pkt 1, ust. 5a, w związku z art. 6 ust. 1 
pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 
ze zm.) Rada Miejska w Pogorzeli uchwala, co następuje: 
 
§ 1. 1. W publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Pogorzela, wychowanie 
przedszkolne w zakresie podstawy programowej, określonej przez właściwego ministra           
w odrębnych przepisach, realizowane jest bezpłatnie, w wymiarze 5 godzin dziennie, zgodnie 
z rozkładem godzin określonym w statucie przedszkola. 
       2. Ustala się odpłatność, zwaną dalej ”opłatą”, za korzystanie z wychowania 
przedszkolnego w czasie przekraczającym wymiar godzin, o którym mowa w ust. 1. 
 
§ 2. 1. Świadczenia opiekuńczo-wychowawcze udzielane przez przedszkole wykraczające 
poza podstawę programową, o której mowa w § 1 ust. 1, realizowane w czasie pobytu dziecka 
w przedszkolu są odpłatne i obejmują w szczególności: 

1) zajęcia rozwijające uzdolnienia; 
2) zajęcia kształtujące twórcze postawy; 
3) zajęcia inspirujące do poznawania i odkrywania siebie i świata; 
4) zajęcia wyzwalające aktywność własną dziecka; 
5) zajęcia umożliwiające relaksację i wyciszenie; 
6) zajęcia wspierające indywidualne zainteresowania. 
 
2. Opłatę za świadczenia o których mowa w ust. 1 ustala się w wysokości 1,00 PLN, za 
każdą rozpoczętą godzinę korzystania dziecka ze świadczeń przedszkola ponad czas 
określony w § 1 ust. 1 uchwały. 
3. Opłata wskazana w ust. 2 podlega waloryzacji wskaźnikiem, o którym mowa w art. 14 
ust. 5b ustawy z dnia 7 września1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 
2572 ze zm.) w wysokości i terminie wynikającym z tego przepisu. 
4.Opłata nie obejmuje kosztów wyżywienia. 
 

§ 3. Wysokość stawki żywieniowej ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem 
prowadzącym na podstawie kalkulacji kosztów uwzględniającej normy żywieniowe. 
 
§ 4. Szczegółowe zasady korzystania z wychowania przedszkolnego oraz wnoszenia opłaty 
określa umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicami 
(opiekunami prawnymi) dzieci uczęszczających do przedszkola.  
 
§ 5. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłata, o której mowa w § 2 ust. 2 
podlega proporcjonalnemu zmniejszeniu w miesiącu następującym po miesiącu, w którym 
dziecko było nieobecne za każdy dzień absencji w miesiącu poprzednim. 
 
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli. 
 



§ 7. Traci moc Uchwała Nr XIII/74/2012 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 28 lutego 2012 r. 
w sprawie: ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole 
Samorządowe „Raj Psotników” w Pogorzeli, dla którego organem prowadzącym jest Gmina 
Pogorzela. 
 
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2014 r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                
Uchwałę przygotowała: 
Jolanta Banaszek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                        UZASADNIENIE 
 
     Podjęcie niniejszej uchwały związane jest z nowelizacją ustawy z dnia 7 września 1991 r. 
o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.). 
     Nowelizacja ustawy o systemie oświaty z dnia 13 czerwca 2013 r. (Dz. U z 2013 r., poz. 
827) wprowadziła zmiany w organizacji i finansowaniu wychowania przedszkolnego.  
          Opłaty za przedszkola pobierane od rodziców są opłatami za korzystanie z wychowania 
przedszkolnego poza czasem przeznaczonym na realizację podstawy programowej 
wychowania przedszkolnego. Opłaty te ustala Rada Gminy zgodnie z art. 14 ust. 5 pkt 1 
ustawy o systemie oświaty.          
     Z dniem 1 września 2013 r. nastąpiło ograniczenie wysokości opłaty za korzystanie                 
z wychowania przedszkolnego poza podstawę programową, do 1,00 PLN za każdą rozpoczętą 
godzinę. 
     W sytuacji kiedy z dniem 1 września 2013 roku, nastąpiło ograniczenie wysokości opłaty 
za korzystanie w wychowania przedszkolnego poza podstawę programową do 1,00 zł za 
godzinę, proponuje się utrzymanie powyższej stawki oraz wymiaru bezpłatnej podstawy 
programowej (5 godzin dziennie). 
      Równocześnie na mocy w/w ustawy, uchwały rad gmin podjęte na podstawie przepisów 
obowiązujących przed nowelizacją zachowują moc do czasu podjęcia nowych uchwał, nie 
później niż do 31 sierpnia 2014 roku. 
    W celu dostosowania prawa miejscowego do ustawowych wytycznych i z uwagi na 
organizację roku szkolnego należy podjąć nową uchwałę w sprawie opłat za korzystanie           
z wychowania przedszkolnego w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę 
Pogorzela z mocą obowiązywania od 1 września 2014 roku. 
 


