
UCHWAŁA NR XXXI/180/2013  
RADY GMINY PĘCZNIEW

z dnia 22 marca 2013 r.

w sprawie ustalenia zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Pęczniew w czasie 
przekraczającym wymiar zajęć przeznaczonych na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, 
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, 
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, 
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, 
poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 , z 2011r. Nr 21, poz 113, Nr 117, poz. 679 i Nr 134, poz.777 i Nr 149, 
poz.887 i Nr 217, poz.1281, z 2012r. poz. 567, z 2013r. poz.153) oraz art. 6 i art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. 
U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 
1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, 
poz. 542, Nr 115, poz.791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 
i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705 oraz z 2010 r. Nr 44, poz. 250, 
Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011r. Nr 106, poz. 622 i Nr 112, poz. 654 i Nr 139, po.814 i Nr 149, po.887 i Nr 205, 
poz.1206, z 2012r, poz.941 i 979) 

Rada Gminy Pęczniew uchwala, co następuje: 

§ 1. Usługi świadczone przez publiczne przedszkole prowadzone przez Gminę Pęczniew w zakresie podstawy programowej określonej 
w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz 
kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012 r. , poz. 977 ), realizowane w wymiarze pięciu godzin dziennie, przez pięć dni 
w tygodniu, od poniedziałku do piątku, w godzinach określonych w statucie przedszkola i arkuszu organizacyjnym, są bezpłatne. 

§ 2. 1. Usługi opiekuńcze, dydaktyczne i wychowawcze świadczone przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Pęczniew, 
wykraczające poza czas przeznaczony na bezpłatny wymiar zajęć, o których mowa w § 1, polegające na sprawowaniu przez przedszkole nadzoru 
nad dzieckiem zleconego przez rodzica, są odpłatne. 

2. Na usługi, o których mowa w ust. 1, składają się w szczególności: 

1) nadzór nad dzieckiem podczas samodzielnie, indywidualnie wybieranych przez dziecko zabaw; 

2) przygotowanie dzieci do udziału w przedszkolnych oraz środowiskowych konkursach, imprezach artystycznych i okolicznościowych; 

3) nadzór nad wypoczywającym dzieckiem; 

4) nadzór nad dzieckiem w trakcie jego samodzielnych, indywidualnych zabaw na wolnym powietrzu, na terenie przedszkolnego placu zabaw, 
w czasie wycieczek poza teren przedszkola, w czasie wyjazdów do teatru, itp.; 

5) gry i zabawy badawcze, rozwijające zainteresowania otaczającym światem; 

6) gry i zabawy doskonalące i utrwalające u dzieci procesy myślenia, spostrzegania, rozumowania, pamięci, uwagi i wyobraźni; 

7) zajęcia rozwijające uzdolnienia dzieci np. plastyczne, muzyczne, teatralne; 

8) gry i zabawy korygujące wady wymowy u dzieci; 

9) czynności pielęgnacyjno-opiekuńcze wynikające z indywidualnych potrzeb dziecka; 

10) gry i zabawy ruchowe wspomagające rozwój fizyczny dziecka; 

11) organizowane przez przedszkole uroczystości i imprezy okolicznościowe z udziałem rodziców i przedstawicieli środowiska lokalnego. 

§ 3. 1. Ustala się opłatę za jedną godzinę świadczeń, o których mowa w § 2, w wysokości: 

1) za nadzór nad dzieckiem podczas samodzielnie, indywidualnie wybieranych przez dziecko zabaw 0,05% minimalnego wynagrodzenia za pracę, 
ustalonego na podstawie odrębnych przepisów; 

2) za przygotowanie dzieci do udziału w przedszkolnych oraz środowiskowych konkursach, imprezach artystycznych i okolicznościowych 0,07% 
minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie odrębnych przepisów; 

3) za nadzór nad wypoczywającym dzieckiem 0,04% minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie odrębnych przepisów; 

4) za nadzór nad dzieckiem w trakcie jego samodzielnych, indywidualnych zabaw na wolnym powietrzu, na terenie przedszkolnego placu zabaw, 
w czasie wycieczek poza teren przedszkola, w czasie wyjazdów do teatru, itp. 0,06% minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na 
podstawie odrębnych przepisów; 

5) za gry i zabawy badawcze, rozwijające zainteresowania otaczającym światem 0,06% minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na 
podstawie odrębnych przepisów; 

6) za gry i zabawy doskonalące i utrwalające u dzieci procesy myślenia, spostrzegania, rozumowania, pamięci, uwagi i wyobraźni 0,06% 
minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie odrębnych przepisów; 



7) za zajęcia rozwijające uzdolnienia dzieci np. plastyczne, muzyczne, teatralne 0,07% minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na 
podstawie odrębnych przepisów; 

8) za gry i zabawy wspomagające i korygujące wady wymowy u dzieci 0,08% minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie 
odrębnych przepisów; 

9) za czynności pielęgnacyjno-opiekuńcze wynikające z indywidualnych potrzeb dziecka 0,04% minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego 
na podstawie odrębnych przepisów; 

10) za gry i zabawy ruchowe wspomagające rozwój fizyczny dziecka 0,06% minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie 
odrębnych przepisów; 

11) za organizowane przez przedszkole uroczystości i imprezy okolicznościowe z udziałem rodziców i przedstawicieli środowiska lokalnego 
0,07% minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie odrębnych przepisów. 

2. Opłatę pobiera się za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka korzystania ze świadczenia. 

3. Rodzice/opiekunowie prawni wnoszą miesięczną opłatę za czas, w którym dziecko korzysta ze świadczeń określonych w § 2, ustaloną na 
podstawie iloczynu stawki godzinowej określonej w ust. 1, zadeklarowanej liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu i liczby dni pracy 
przedszkola w danym miesiącu, skorygowany o liczbę godzin nieobecności dziecka w przedszkolu w miesiącu poprzednim. 

4. Udział dziecka w zajęciach, o których mowa w § 2, jest odnotowany przez nauczycieli w dzienniku zajęć przedszkola i stanowi podstawę do 
ustalenia i rozliczenia odpłaty, o której mowa w ust. 3. 

5. W przypadku wystąpienia nadpłaty z tytułu opłaty za usługi opiekuńczo bytowe, dydaktyczne i wychowawcze świadczone przez przedszkole 
publiczne, wykraczające poza czas przeznaczony na bezpłatny wymiar zajęć, Dyrektor przedszkola dokonuje jej zwrotu na koniec miesiąca lub 
zalicza nadpłacona kwotę na poczet wartości za następny miesiąc. 

§ 4. 1. Opłatę, o której mowa w § 3 ust. 3, wnosi rodzic/opiekun prawny na postawie umowy cywilnoprawnej zawartej pomiędzy 
rodzicem/opiekunem prawnym, a przedszkolem publicznym reprezentowanym przez dyrektora. 

2. Umowa winna: 

1) być zawierana każdego roku na okres od 1 września, nie dłużej niż do 30 czerwca roku następnego; 

2) określać okres, na który została zawarta; 

3) określać zakres świadczeń; 

4) określać dzienny wymiar czasu pobytu dziecka w przedszkolu, w tym wykraczający poza realizację podstawy programowej; 

5) określać zakres korzystania z posiłków; 

6) określać termin uiszczania opłaty; 

7) określać sposób uiszczania odpłatności; 

8) określać warunki jej wypowiedzenia. 

§ 5. W przypadku przyjęcia dziecka do przedszkola w czasie roku szkolnego, umowa winna być zawarta najpóźniej w pierwszym dniu 
obecności dziecka w przedszkolu na okres zadeklarowany przez rodzica/opiekuna prawnego. 

§ 6. 1. Opłata, o której mowa w § 3 ust.3, nie obejmuje kosztów wyżywienia oraz kosztów zajęć dodatkowych organizowanych przez 
przedszkole na zlecenie rodziców/opiekunów prawnych , z wyjątkiem religii. 

2. Odpłatność za żywienie ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym, na poziomie kosztów zakupu surowców 
spożywczych niezbędnych do przygotowania posiłków. 

§ 7. Ustala się ulgi w opłacie, o której mowa w § 3 ust. 1: 

1) w przypadku korzystania ze świadczeń przedszkoli, określonych w § 2, przez dwoje lub więcej dzieci z jednej rodziny opłata ulega obniżeniu 
o 25% za drugie a za każde następne dziecko o 50%. 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pęczniew. 

§ 9. Traci moc Uchwała Nr VIII/44/2011 Rady Gminy Pęczniew z dnia 29 czerwca 2011 r. zmiana: Uchwała nr IX/50/2011 Rady Gminy 
Pęczniew z dnia 02 sierpnia 2011 r. 

§ 10. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. 

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Pęczniewie, a także 
poprzez zamieszczenie jej treści na stronie internetowej Urzędu Gminy w Pęczniewie. 



 

Przewodniczący Rady Gminy Pęczniew 

Jerzy Zych




