
UCHWAŁA NR XXVII/216/17
RADY GMINY W BĘDZINIE

z dnia 10 lutego 2017 r.

w sprawie ustalenia opłat za usługi świadczone przez przedszkola i punkty przedszkolne prowadzone 
przez Gminę Będzino

Na podstawie art. 5c pkt 1, art.6 ust.1 pkt 2, art. 14 ust. 5 pkt 1 lit. a, art. 14 ust. 5 pkt 2 i art. 14 ust. 5a 
ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)oraz 
art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), Rada Gminy w Będzinie uchwala, co następuje:

§ 1. 

Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) przedszkolu, punkcie przedszkolnym - należy przez to rozumieć publiczne przedszkole, punkt przedszkolny 
prowadzone przez Gminę Będzino,

2) podstawie programowej - należy przez to rozumieć podstawę programową wychowania przedszkolnego, 
określoną na podstawie odrębnych przepisów, realizowaną obowiązkowo i bezpłatnie,

3) rocznym przygotowaniu przedszkolnym - należy przez to rozumieć obowiązkowe roczne przygotowanie 
przedszkolne, o którym mowa w art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.).

§ 2. 

1.  Usługi świadczone przez publiczne przedszkola i punkty przedszkolne w zakresie podstawy programowej 
wychowania przedszkolnego określone przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania są 
realizowane bezpłatnie w wymiarze pięciu godzin dziennie, przez pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do 
piątku w godzinach od 8 00  do  13 00 .  

2. Świadczenia przedszkoli i punktów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Będzino wykraczających 
poza podstawę programową wychowania przedszkolnego są odpłatne.

§ 3. 

Odpłatność za świadczenia udzielane w przedszkolu i punkcie przedszkolnym obejmuje:

1) opłatę za nauczanie, wychowanie i opiekę ponad czas niezbędny na realizację podstawy programowej 
wychowania przedszkolnego, tj. powyżej 5 godzin dziennie oraz realizację zajęć dodatkowych w zakresie 
przekraczającym realizację podstawy programowej,

2) opłatę za udział w zajęciach dodatkowych dla dzieci realizujących roczne przygotowanie przedszkolne,

3) opłatę za wyżywienie w części odpowiadającej kosztom zakupu produktów żywnościowych 
wykorzystywanych do przygotowania posiłków.

§ 4. 

Odpłatność o której mowa w § 3 pkt 1 i 2  dotycząca świadczenia w zakresie przekraczającym realizację 
podstawy programowej obejmuje między innymi:

1) usługę opiekuńczo – bytową, polegającą na sprawowaniu przez przedszkole zleconego przez rodziców 
nadzoru nad dzieckiem poza czasem przeznaczonym na realizację podstawy programowej , w tym nadzór 
nauczyciela nad dzieckiem podczas samodzielnie, indywidualnie wybranych przez dziecko zabaw na terenie 
obiektu lub placu zabaw.

2) zajęcia i zabawy badawcze, rozwijające zainteresowania otaczającym światem,
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3) zajęcia rozwijające plastyczne  i teatralne uzdolnienia dzieci,

4) zajęcia grupowe z logopedą  lub psychologiem,

5) zajęcia z gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej,

6) zajęcia kompensacyjno - wyrównawcze umożliwiające prawidłowy rozwój dziecka,

7) zajęcia przygotowujące do udziału w konkursach, programach oraz innych przedsięwzięciach  o zasięgu co 
najmniej lokalnym,

8) realizacja programów dodatkowych proponowanych przez władze oświatowe, programów autorskich oraz 
innowacji poszerzających podstawę programową,

§ 5. 

1. 1. Wysokość opłat za świadczenia, o których mowa w § 3 pkt 1 i 2 dotyczące dzieci do lat 5 uczęszczających 
do przedszkola określa stawka godzinowa w wysokości 1 zł.

1) Miesięczna wysokość opłat ustalana jest na podstawie stawki godzinowej oraz deklarowanej przez 
rodziców lub prawnych opiekunów dziecka liczby godzin w czasie których dziecko korzysta ze świadczeń 
określonych w § 4,

2) Opłatę o której mowa w ust. 1 pkt 1 pobiera się za każdą rozpoczętą godzinę świadczenia.

3) Wysokość opłaty określonej w ust.1 pkt 1 podlega waloryzacji na zasadach określonych w art. 14 ust. 5b-
5e ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2016.1943. z późn. zm.) oraz innych 
ustaw.

§ 6. 

Czas pobytu dziecka w przedszkolu, zasady korzystania z opieki przedszkolnej, zakres świadczeń udzielanych 
przez przedszkole oraz zasady pobierania opłat za świadczone usługi, reguluje umowa cywilno – prawna 
zawarta pomiędzy rodzicami lub opiekunami prawnymi a dyrektorem przedszkola.

§ 7. 

Wysokość opłaty, o której mowa w § 3 ust. 3 i zasady korzystania ze stołówek ustala dyrektor przedszkola 
w porozumieniu z Wójtem, na podstawie sporządzonej kalkulacji kosztów uwzględniającej normy żywieniowe.

§ 8. 

Za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności dziecka w przedszkolu opłaty, o których mowa w § 
3 ust. 3 uchwały podlegają proporcjonalnemu odliczeniu i są rozliczane w miesiącu następnym.

§ 9. 

Na drugie i następne dziecko z tej samej rodziny uczęszczające do przedszkola lub punktu przedszkolnego 
stosuje się 25% obniżkę odpłatności określonej w § 5 uchwały.

§ 10. 

Opłaty o których mowa w § 3 wnosi się najpóźniej do dnia 15 każdego miesiąca.

§ 11. 

Traci moc: Uchwała Nr XLIII/303/14 Rady Gminy w Będzinie z dnia 11 września 2014 r. w sprawie ustalenia 
wysokości opłat za świadczenia w przedszkolach samorządowych prowadzonych przez Gminę Będzino.

Id: A2D6DF61-9777-4D11-AFA6-3E2BF7584D0A. Podpisany Strona 2



§ 12. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 r.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
w Będzinie

Andrzej Nożykowski
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