
UCHWAŁA NR XIII\42\11 

RADY GMINY ŁUBNICE 

z dnia 28 października 2011 

 

w sprawie: ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez oddziały 

przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Łubnice. 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(jednolity tekst 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, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, 

poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 

175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 

poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, 

poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz.146, Nr 40, poz. 230, Nr 

106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113) oraz art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o 

systemie oświaty (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, 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, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz.1043, Nr 208, poz. 1532, 

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, Nr 181, poz.1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 

216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, 

Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 

857, Nr 148, poz. 991) Rada Gminy Łubnice uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 1. Usługi świadczone przez oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Łubnice w zakresie podstawy programowej wychowania 

przedszkolnego, określonej przez właściwego ministra w odrębnych przepisach, realizowane 

są bezpłatnie w wymiarze pięciu godzin dziennie, od poniedziałku do piątku, zgodnie z 

ramowym rozkładem dnia określonym przez dyrektora szkoły.  

2. Ustala się odpłatność za świadczenia związane z opieką, nauczaniem i wychowaniem 

realizowane przez oddziały przedszkolne poza godzinami przypadającymi na bezpłatną 

podstawę programową wychowania przedszkolnego. 

 

§ 2. 1. Odpłatność za pobyt dzieci w oddziale przedszkolnym obejmuje opłatę za nauczanie, 

wychowanie i opiekę w czasie przekraczającym wymiar zajęć 5 godzin dziennie, 

2. Świadczeniami, o których mowa w ust. 1, przekraczającymi podstawę programową 

wychowania 

przedszkolnego są: 

1) zajęcia wspomagające rozwój umysłowy dziecka, 

2) zajęcia rozwijające uzdolnienia artystyczne, 

3) zajęcia rozwijające zainteresowania i wiedzę o świecie, 

4) zajęcia wyrównawczo – kompensacyjne, umożliwiające dziecku osiągnięcie gotowości 

szkolnej, 

5) zajęcia w sali i w terenie wspomagające rozwój fizyczny dzieci i zainteresowania sportowe 

6) realizacja programów dodatkowych proponowanych przez władze oświatowe oraz 

autorskich programów własnych, 

7) usługa wychowawczo – opiekuńcza polegająca na sprawowaniu przez oddział 

przedszkolny nadzoru i opieki nad dzieckiem w trakcie jego samodzielnych indywidualnych 

zabaw i czynności w budynku szkoły  i na wolnym powietrzu. 



§ 3. 1. Opłata, o której mowa w § 1 ust. 2 wynosi 1,16 zł za każdą rozpoczętą godzinę 

korzystania ze świadczeń. 

2. Miesięczna wysokość opłaty za czas realizacji świadczeń ustalana jest jako iloczyn liczby 

godzin korzystania ze świadczeń, o których mowa w § 2 ust. 1, zadeklarowanej przez rodzica 

(prawnego opiekuna) w karcie zgłoszenia dziecka do oddziału oraz stawki godzinowej 

określonej w ust. 1. 

3. Opłata jest wnoszona do dnia 10-tego każdego miesiąca za dany miesiąc. 

4. W przypadku nieobecności dziecka opłata, o której mowa w § 1 ust. 2 podlega zwrotowi w 

wysokości proporcjonalnej za każdą godzinę nieobecności. 

5. Zmiany deklarowanego dziennego czasu pobytu można dokonać w każdym czasie ze 

skutkiem od następnego miesiąca na wniosek rodzica (opiekuna prawnego). 

6. W przypadku niedotrzymania przez rodzica deklarowanego dziennego czasu pobytu 

dziecka w oddziale, opłata o której mowa w ust. 1 za każdą rozpoczętą godzinę w godzinach 

pracy danego przedszkola wynosi 1,16 zł, zaś za każdą rozpoczętą godzinę wykraczającą 

poza godziny pracy przedszkola wynosi 30 zł. 

7. Opłaty, o których mowa w ust. 6 wnoszone są do dnia 10 następnego miesiąca. 

 

§ 4. W przypadku przyjęcia dziecka w czasie roku szkolnego, wpłata winna być uiszczana w 

kwocie proporcjonalnej do liczby dni uczęszczania dziecka do oddziału przedszkolnego w 

terminie 3 dni od zapisania dziecka. 

 

§ 5. Opłata, o której mowa w § 3 nie obejmuje zajęć dodatkowych organizowanych na 

życzenie rodziców (opiekunów prawnych) oraz kosztów wyżywienia. 

 

§  6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łubnice. 

 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

 

 Z dniem 1 września 2010 roku weszła w życie ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 roku o 

zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz.U. Nr 148, poz. 991 ze zm.) doprecyzowująca 

przepisy w zakresie ustalania odpłatności za świadczenia udzielane przez m.in. przedszkola 

publiczne, oddziały przedszkolne oraz punkty przedszkolne prowadzone przez gminę w 

czasie przekraczającym podstawę programową wychowania przedszkolnego, na realizację 

której zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 maja 2001 roku w 

sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (DZ.U. z 2001r. 

Nr 61, poz. 624 ze zm.) przeznacza się czas nie krótszy niż 5 godzin dziennie. Gmina 

odpowiada za działalność m.in. gminnych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w 

szkołach, w szczególności odnosi się to do obowiązku ich utrzymania. W/w jednostki 

świadczą usługi wychowawczo - dydaktyczne oraz opiekuńczo - bytowe. Różnica między 

tymi usługami polega na tym, że te pierwsze mają charakter obligatoryjny i bezpłatny, drugie 

mają charakter fakultatywny i są odpłatne. Realizacja podstawy programowej wychowania 

przedszkolnego prowadzona jest w godzinach od 8.00 do 13.00 tj. w czasie obecności 

wszystkich dzieci. Gmina może pobierać opłatę za konkretne świadczenia przekraczające 

podstawę programową wychowania przedszkolnego. Zgodnie z uchwałą rodzice 

(opiekunowie prawni) za jedną godzinę korzystania przez dziecko z usług opiekuńczo-

bytowych przekraczającą podstawę programową będą zobowiązani uiszczać opłatę w 

wysokości 1,16 zł. Wysokość proponowanej opłaty ponoszonej przez rodziców w przeliczeniu 

na opłatę miesięczną będzie wynosić maksymalnie ok. 70 zł (przy założeniu, iż dziecko 

będzie pozostawało pod opieką oddziału przedszkolnego od godziny 13.00 do godziny 

zamknięcia oddziału t,j. godz. 15.00) i uzależniona od liczby dni i liczby godzin pobytu 

dziecka w przedszkolu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


