
UCHWAŁA NR XXX/168/16
RADY GMINY IŁOWO-OSADA

z dnia 28 grudnia 2016 r.

w sprawie określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu i innej formie wychowania 
przedszkolnego oraz opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole i inną formę wychowania 

przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Iłowo-Osada

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. 
z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948) oraz art. 6 ust. 1 pkt 2 i art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. 
o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, poz. 1954, poz. 1985) w związku z art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 1 
grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1985) oraz art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych  i 
niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296, poz. 1579) Rada Gminy Iłowo-Osada uchwala,  co 
następuje:

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o przedszkolach bez bliższego określenia, należy przez to rozumieć 
przedszkola publiczne i publiczne inne formy wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest 
Gmina Iłowo-Osada.

§ 2. Gmina Iłowo - Osada zapewnia bezpłatne nauczanie,  wychowanie i opiekę w zakresie realizacji podstawy 
programowej wychowania przedszkolnego określonej rozporządzeniem ministra właściwego ds. oświaty 
w wymiarze pięciu godzin dziennie, przez pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w godzinach określonych     
w przepisach regulujących wewnętrzną organizację przedszkola.

§ 3. Świadczenia przedszkoli wykraczające poza realizację podstawy programowej wychowania 
przedszkolnego, o której mowa w § 2, są odpłatne i obejmują w szczególności:

1) gry i zabawy wspomagające rozwój umysłowy dziecka,

2) gry i zabawy aktywizujące oraz badawcze rozwijające zainteresowania otaczającym światem,

3) gry i zabawy wspomagające rozwój fizyczny dziecka,

4) zajęcia i zabawy plastyczne, muzyczne, teatralne, twórcze i inne, rozwijające zdolności dziecka oraz 
zaspokajające jego potrzebę aktywności i zainteresowania,

5) zabawy tematyczne wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny dziecka.

§ 4. 1. Za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w wieku do lat 5 w przedszkolu ponad zakres i wymiar 
określony w § 2, w trakcie której realizowane są świadczenia, o których mowa w § 3, ustala się opłatę w wysokości 
1 zł. Wysokość opłaty podlega waloryzacji na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 września 1991 r. 
o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, poz. 1954, poz. 1985).

2. Rodzice (opiekunowie prawni) dziecka w karcie zgłoszenia do przedszkola, deklarują dzienną liczbę godzin 
korzystania przez dziecko w danym roku szkolnym ze świadczeń, o których mowa w § 3.

3. Dyrektor przedszkola biorąc pod uwagę obecność dziecka na zajęciach, o których mowa w § 3, wylicza oraz 
podaje rodzicom (opiekunom prawnym) informację o łącznej miesięcznej opłacie za korzystanie ze świadczeń 
przedszkola wykraczających poza realizację podstawy programowej. W przypadku ustalenia, że dziecko przebywa 
w przedszkolu ponad zadeklarowaną liczbę godzin, dyrektor przedszkola obciążać będzie rodziców (opiekunów 
prawnych) dodatkową opłatą wg zasad określonych w niniejszym paragrafie.

4. Opłata, o której mowa w ust. 3 wnoszona jest przez rodziców (opiekunów prawnych) w każdym miesiącu 
w okresie obowiązywania umowy. W przypadku konieczności zmiany wysokości opłaty za dany miesiąc 
z powodów określonych w ust. 3 i ust. 5 zmiana taka będzie uwzględniona przy naliczeniu opłaty w następnym 
miesiącu.

5. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłaty, o której mowa w ust. 3, nie nalicza się za dni 
nieobecności.
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6. Szczegółowy zakres i zasady odpłatności za świadczenia przedszkola, o których mowa w § 3, określa 
umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicem (opiekunem prawnym) dziecka.

§ 5. 1. Opłata, o której mowa w § 4 ust. 1 nie obejmuje kosztów wyżywienia.

2. Wysokość opłat za korzystanie z wyżywienia określają odrębne przepisy.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Iłowo-Osada.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 r.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Teresa Świątkowska
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