
Uchwała Nr XXI/27/2012 
Rady Gminy Kosakowo 

z dnia 29 marca 2012 roku  
 
 

w sprawie: ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne 
prowadzone przez Gminę Kosakowo. 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 oraz art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym ( tekst jednolity w Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 6 ust. 1pkt 2 i 
art.14 ust. 5 pkt 1i ust 6  ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tekst jednolity w Dz. 
U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zmianami )  

Rada Gminy uchwala, co następuje: 

§1 

Przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Kosakowo realizują program wychowania przedszkolnego 
uwzględniający podstawę programową i zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie oraz opiekę w 
wymiarze 5 godz. dziennie w ciągu 5 dni. 

§2 

Świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola prowadzone przez Gminę Kosakowo przekraczające 
wymiar godzin określony w §1 są odpłatne i obejmują następujące zajęcia opiekuńczo –wychowawcze oraz 
dydaktyczne: 

1) Zajęcia dodatkowo wspomagające rozwój dziecka zgodnie z jego możliwościami , w szczególności: 

a) Gry i zabawy rozwijające samodzielność , zainteresowania i umiejętności plastyczne, muzyczne, 
teatralne, konstrukcyjne. 

b) Zajęcia rozwijające aktywna postawę i wyobraźnie dziecka 

c) Zajęcia kształtujące samodzielność dziecka, umiejętności komunikacyjne, społeczne, emocjonalne. 

d) Gry i zabawy , spacery i ćwiczenia gimnastyczne na świeżym powietrzu wdrażające do zdrowego 
stylu życia  i odpowiedzialności. 

2) Zabawy tematyczne, gry i ćwiczenia ogólnorozwojowe wspierające  przygotowanie dziecka do 
osiągnięcia gotowości szkolnej, rozwijające spostrzegawczość wzrokową , słuchową , językową oraz 
manualną. 

3) Autorskie programy własne przedszkoli oraz innowacje pedagogiczne m.in. adaptacja dziecka w 
środowisku, wspieranie zdolności twórczych, programy ekologiczne i regionalne. 

4) Organizowanie przez przedszkola uroczystości i innych imprez z udziałem rodziców, rodziny i 
przedstawicieli środowiska lokalnego. 

5) Szczegółowy zakres realizowanych przez przedszkola świadczeń oraz odpłatności, o których mowa 
w §2, określa umowa cywilno - prawna zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola, a rodzicem 
(prawnym opiekunem) dziecka, a w szczególności: 

a) Wymiar czasu pobytu dziecka w przedszkolu 



b) Zakres korzystania z posiłków  

c) Czas pracy przedszkola  

 

6) Zasady rekrutacji dzieci  określa regulamin przedszkola. 

§3 

1) Opłata o której mowa w §2 ust 1 wynosi 0,18% minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego 
zgodnie z przepisami ustawy  z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę 
( Dz.U 2002r. Nr 200, poz. 1679 z póżn.zm.), ogłoszonego w drodze rozporządzenia Prezesa Rady 
Ministrów na dany rok kalendarzowy, za każdą rozpoczętą godzinę korzystania ze świadczeń 

2) Wysokość miesięcznej opłaty za świadczenia, o których mowa w §2 ust.1 stanowi iloczyn liczby dni 
pracy przedszkola w danym miesiącu, opłaty wskazanej w §2 ust.3 oraz dziennej liczby godzin 
wykraczających ponad czas określony w §1. 

3) Opłata za świadczenia o których mowa w §2 nie obejmuje kosztów wyżywienia dziecka w 
przedszkolu. 

§4. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§5 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Pomorskiego.  

 
 
 

  

  



Uzasadnienie   

Uchwała dotyczy  przedszkola którego działalność ma rozpocząć się z dniem 01 września 2012r. 

Zgodnie ze zmianą   ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 

2572 ze zmianami ) wprowadzoną ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy o  systemie oświaty  

( Dz.U Nr 148, poz.991 ) w szczególności zmianą art. 6 oraz art. 14 ust.5 Rada Gminy w obowiązującym 

stanie prawnym ma obowiązek ustalić dzienny wymiar godzin bezpłatnego nauczania wychowania i opieki 

w przedszkolach publicznych oraz wysokość opłaty za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola 

wykraczające poza czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalony przez Radę Gminy. Wobec 

powyższego przedłożenie niniejszego projektu uchwały stało się konieczne i uzasadnione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


