UCHWAŁA NR LXVI/520/10
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA
z dnia 3 listopada 2010 r.
w sprawie wprowadzenia zasad ustalania odpłatności za korzystanie z przedszkola prowadzonego przez
miasto Kościerzyna
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)
Rada Miasta Kościerzyna na wniosek Burmistrza Miasta Kościerzyna uchwala, co nastęuje:
§ 1. Usługi świadczone przez publiczne przedszkole prowadzone przez Gminę Miejską Kościerzyna w zakresie
podstawy programowej określonej w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r.
w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych
typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17) są realizowane bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie.
§ 2. 1. Odpłatne są świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasta Kościerzyna w zakresie
wykraczającym poza realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, obejmujące koszty
następujących zajęć opiekuńczo - wychowawczych oraz dydaktycznych:
a) zabawy twórcze: muzyczne, plastyczne, teatralne i inne rozwijające zdolności dzieci oraz zaspokajające ich
potrzeby aktywności i zainteresowania;
b) gry i zabawy edukacyjne wspomagające rozwój dziecka w różnych sferach: umysłowej, psychofizycznej,
emocjonalnej i społecznej;
c) gry, zabawy ruchowe w sali lub na świeżym powietrzu: spacery, wycieczki;
d) zabawy i działania podejmowane z inicjatywy dzieci: słuchanie muzyki, bajek, gry stolikowe, zabawy
konstrukcyjne, tematyczne i badawcze;
e) zajęcia korekcyjno - kompensacyjne dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
f) opieka nad dziećmi z elementami integracji, bajkoterapii, muzykoterapii;
g) czynności porządkowe i opiekuńcze związane z higieną osobistą, samoobsługą i spożywaniem posiłków;
h) przygotowanie dzieci do udziału w różnych konkursach, przeglądach, uroczystościach, imprezach, itp.;
i) realizacja programów autorskich i innowacji pedagogicznych.
§ 3.
1) Ustala się opłatę za jedną godzinę świadczeń, o których mowa w §2 w wysokości 0,18% minimalnego
wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie odrębnych przepisów. Opłatę pobiera się za każdą
rozpoczętą godzinę świadczenia.
2) Opłatę miesięczną ustala się na podstawie stawki godzinowej określonej w ust. 1 oraz liczby godzin, w czasie
których dziecko korzysta ze świadczeń określonych §2.
3) Opłata nie podlega zwrotowi.
§ 4. Wysokość opłaty, o której mowa w §3 ulega obniżeniu o:
1) 25% na każde dziecko w przypadku, gdy do przedszkola publicznego uczęszcza dwoje lub więcej dzieci
z danej rodziny.
2) 25% gdy do przedszkola publicznego uczęszcza dziecko niepełnosprawne.
§ 5. Opłatę wnosi się z góry, miesięcznie do 20-go dnia każdego miesiaca.
§ 6. Traci moc uchwała Nr L/380/09 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie
wprowadzenia zasad ustalania odpłatności za korzystanie z przedszkola prowadzonego przez miasto Kościerzyna.
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§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Kościerzyna
Andrzej Gierszewski
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 –
tekst jednolity z późn. zm.) rada gminy ustala opłaty za świadczenia w prowadzonych przez gminę przedszkolach.
Opłaty za prowadzone w przedszkolach świadczenia ustalane są z uwzględnieniem bezpłatnego nauczania
i wychowania w zakresie co najmniej podstawy programowej wychowania przedszkolnego, zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. Gmina odpowiada za działalność
gminnych przedszkoli, w szczególności odnosi się to do obowiązku ich utrzymania, a także odpowiada za właściwą
ich organizację zgodnie z oczekiwaniami rodziców. Chcąc temu sprostać gmina świadczy usługi wykraczające
poza podstawy programowe wychowania przedszkolnego, które odbywają się poza czasem przeznaczonym na
realizację podstawy. Świadczeń tego rodzaju oczekuje od Gminy zdecydowana większość rodziców. Przedszkola
w ten sposób zapewniają rodzicom bezpieczny pobyt ich dziecka w placówce po zakończeniu zajęć
obligatoryjnych. Ustalając opłaty za świadczenia przedszkoli nie można wprowadzić regulacji odnoszących się do
ustalenia wysokości opłaty za wyżywienie, albowiem kwestię te od dnia 23 sierpnia 2008 r. reguluje art. 67a ust.
3 ustawy o systemie oświaty, w myśl którego, cyt.: ”warunki korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokość
opłaty za posiłki ustala dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę”.
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