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

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
uchwala, co następuje:
§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
Opłaty za świadczenia publicznego przedszkola samorządowego, wykraczające poza
podstawę programową wychowania przedszkolnego, o których mowa w §1 obejmują:
1) koszt surowców zużytych do przygotowania posiłków, których wysokość ustala się
z uwzględnieniem racji pokarmowych odpowiadających normom fizjologicznego
zapotrzebowania w żywieniu dzieci w wieku od 3 do 6 lat, określonym w przez
Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej zwanej stawką żywieniową,
stawka dzienna – 3,80 zł
2) koszty przygotowania posiłków wraz z wynagrodzeniem osobowym i pochodnymi od
płac pracowników zatrudnionych przy przygotowaniu posiłków,
opłata miesięczna - 80 zł
3) koszty zajęć opiekuńczo – wychowawczych obejmujących prowadzenie zajęć w czasie
przekraczającym podstawę programową,
opłata miesięczna - 60 zł
§3
Opłatę za przygotowanie posiłków wymieniona w § 2 pkt 2 ustala się w wysokości:
- za 3 posiłki dziennie
100 % opłaty 80 zł
- za 2 posiłki dziennie
75 % opłaty 60 zł
- za 1 posiłek (obiad)
50 % opłaty 40 zł
- za 1 posiłek (śniadanie)
25 % opłaty 20 zł

§4
Wysokość opłaty, o której mowa w § 2 pkt 2 i 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
1. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłatę określona w § 2 pkt 1 pomniejsza
się o kwotę stanowiącą iloczyn stawki dziennej wyżywienia dziecka i ilości dni nieobecności
dziecka w placówce, przy czym:
1) pomniejszenie tej opłaty uzależnione jest od poinformowania dyrektora placówki
o nieobecności dziecka najpóźniej w przeddzień planowanej nieobecności,
2) zwrot opłaty następuje w formie odpisu od należności za korzystanie z przedszkola
w następnym miesiącu, a w przypadku niemożliwości dokonania takiego odpisu na
wniosek rodzica dziecka dokonuje się jej wypłaty.
2. Opłata określona w § 2 pkt 2 i 3 nie podlega zwrotowi.
§6
Opłaty wnosi się z góry, miesięcznie w terminie do 20–go dnia każdego miesiąca.
§7
Traci moc uchwała Nr XXI/130/96 Rady Miasta w Kościerzynie z dnia 14 lutego 1996 r.
w sprawie wprowadzenia częściowej odpłatności za korzystanie z przedszkoli
samorządowych na terenie miasta Kościerzyna.
§8
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§9
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dnia od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący
Rady Miasta Kościerzyna
Andrzej Gierszewski

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 prowadzonych przez gminę przedszkolach.
Uchwała określa zróżnicowane koszty za zajęcia świadczone w przedszkolu
a wykraczające ponad realizacje podstawy programowej wychowania przedszkolnego,
oraz opłaty za koszt wyżywienia i przygotowania posiłków przy uwzględnieniu czasu
pobytu dziecka.
Obecnie, zgodnie z Uchwałą Rady Nr XXI/96 z dnia 14 lutego 1996 r. oraz Uchwała Nr
104 Zarządu Miasta z dnia 12 grudnia 2001 r. opłata rodziców za uczęszczanie dziecka do
przedszkola wynosi 115 zł tzw. partycypacji, plus koszt surowców do przygotowania
posiłków.

