
UCHWAŁA NR LVI/420/13
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 27 listopada 2013 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie ze świadczeń przedszkola publicznego oraz oddziałów 
przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kościerzyna

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 6 ust. 1 pkt 2 i ust 2, art. 14 ust.5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. 
o systemie oświaty (tekst jedn.Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) Rada Miasta Kościerzyna na 
wniosek Burmistrza Miasta Kościerzyna uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Gmina Miejska Kościerzyna zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę świadczone przez 
przedszkole publiczne oraz przez oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w wymiarze 5 godzin dziennie. 

2. Bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka, o których mowa w § 1 ust. 1, obejmują realizację programu 
wychowania przedszkolnego określonego w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 
2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego 
w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012 r. poz. 977).

§ 2. 1. Ustala się odpłatność za korzystanie przez dziecko ze świadczeń w zakresie przekraczającym realizację 
podstawy programowej wychowania przedszkolnego, obejmującą 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) opieka nad dziećmi z elementami integracji, bajko-terapii, muzykoterapii; 

f) czynności porządkowe i opiekuńcze związane z higieną osobistą, samoobsługową i spożywaniem posiłków; 

g) przygotowanie dzieci do udziału w różnych konkursach, przeglądach, uroczystościach, imprezach, itp. 

§ 3. 1a. Za świadczenia nauczania, wychowania i opieki, o których mowa w § 2, w czasie przekraczającym 
wymiar godzin, o którym mowa w § 1 ust.1, wysokość opłat wynosi 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu 
dziecka w przedszkolu. 

1b. Za świadczenia nauczania, wychowania i opieki, o których mowa w § 2, w czasie przekraczającym wymiar 
godzin, o którym mowa w § 1 ust.1, wysokość opłat wynosi 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka 
w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych. 

2. Wysokość miesięcznej opłaty za świadczenia stanowi iloczyn liczby dni pracy przedszkola, oddziału 
przedszkolnego w danym miesiącu, opłaty wskazanej w ust. 1 oraz dziennej liczby godzin przekraczających 
wymiar godzin, o których mowa w § 1. 

3. Opłata za każdą godzinę zajęć, o której mowa w ust. 1a i 1b, podlega corocznej waloryzacji na zasadach 
określonych przepisami ustawy o systemie oświaty. 

§ 4. Opłatę wnosi się z góry, miesięcznie do dwudziestego dnia każdego miesiąca. 

§ 5. Wysokość opłat za korzystanie z posiłków określają odrębne przepisy. 

§ 6. Traci moc uchwała nr LXVI/520/10 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie zasad 
ustalania odpłatności za korzystanie z przedszkola prowadzonego przez miasto Kościerzyna. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna. 

Id: 30A82DD0-3FB3-46BC-9121-9CBA8C2859A0. Podpisany Strona 1



§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Pomorskiego, za wyjątkiem § 3 ust.1a który wchodzi w życie z dniem 1 września 2013 roku oraz § 3, ust. 1b, który 
wchodzi w życie z dniem 1 września 2014 roku. 

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Kościerzyna

Pior Słomiński
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Uzasadnienie
W związku z nowelizacją ustawy o systemie oświaty, przedmiotowa uchwała określa niezbędne zmiany w zakresie
zasad odpłatności za świadczenia dydaktyczno – wychowawczei opiekuńcze w przedszkolach. Z dniem 1 września br.
obligatoryjne opłaty pobierane od rodziców przez przedszkola za pobyt dziecka w czasie przekraczającym bezpłatne
nauczanie i opiekę (5 godzin dziennie) nie mogą być wyższe niż 1 zł. za każdą godzinę. Zgodnie z polityka MEN-u
celem tych zasad jest zwiększenie dostępności wychowania przedszkolnego oraz zapewnieniu wszystkim dzieciom
w wiekuod 3 do 5 lat miejsca w różnych formach wychowaniaprzedszkolnego.
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