
UCHWAŁA NR X/73/11 

RADY GMINY SANTOK 

z dnia 29 czerwca 2011 r. 

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

Santok  

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( t.j.Dz.U. z 2001 r Nr 

142, poz.1591 ze zmi.) oraz art.14 ust.5,w związku z art.5c pkt 1 i art.6 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 

r o systemie oświaty ( t.j.Dz.U. z 2004 r Nr 256, poz.2572 ze zm.)uchwala się, co następuje:  

§ 1. Niniejszą uchwałą ustala się wysokość opłat za świadczenia wykraczające poza podstawę programową 

wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Santok.  

§ 2. Usługi świadczone przez publiczne przedszkola prowadzone przez Gminę Santok w zakresie podstawy 

programowej określonej w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r w sprawie 

podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ( 

Dz.U.Nr 4, poz.17 ) , realizowane są bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie, na zasadach określonych 

w statucie przedszkola.  

§ 3. 1. Świadczenia przedszkoli,wykraczające poza realizację podstawy programowej wychowania 

przedszkolnego, są odpłatne.W trakcie udzielania przez przedszkola świadczeń opiekuńczo- wychowawczych , 

w czasie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, realizowana jest 

opieka i zajęcia wspierające prawidłowy rozwój dziecka, zawierające w szczególności elementy:  

1) działań opiekuńczych i bytowych dostosowanych do wieku, potrzeb i możliwości dziecka, zapewniających 

mu bezpieczne funkcjonowanie podczas zajęć w przedszkolu i poza przedszkolem,  

2) zajęć przygotowujących dzieci do udziału w przedszkolnych oraz środowiskowych konkursach, imprezach 

artystycznych i okolicznościowych  

3) zajęć umożliwiających realizację programów autorskich i innowacji poszerzających podstawę programową  

4) zabawy z dzieckiem polegająca na zachęceniu do czytelnictwa i rozwijaniu różnych uzdolnień: plastycznych, 

muzycznych, teatralnych, przyrodniczo- ekologicznych, językowych, poszerzających podstawę programową  

2. Za każdą rozpoczętą godzinę świadczeń opiekuńczo- wychowawczych, o których mowa w ust.1, 

udzielanych w czasie godzin pracy przedszkola, ustala się opłatę w wysokości 0,145 % minimalnego 

wynagrodzenia za pracę, ustalonego zgodnie z ustawą z dnia 10 października 2002 r o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę ( Dz.U. z 2002 r, Nr 200, poz.1679 ze zmianami), ogłaszanego w drodze obwieszczenia 

Prezesa Rady Ministrów na dany rok kalendarzowy  

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XLIV/247/09 Rady Gminy Santok z dnia 29 października 2009 r w sprawie 

ustalenia opłat za świadczenia w Przedszkolach Gminnych prowadzonych przez Gminę Santok oraz Uchwała Nr 

XLVI/261/09 z dnia 21 grudnia 2009 r w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia 

w Przedszkolach Gminnych prowadzonych przez Gminę Santok.  

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Santok.  

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Lubuskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2011 r.  

  

 
Przewodniczący Rady Gminy  

 

 

Honorata Brzytwa 



 

 

Uzasadnienie  

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r o zmianie Ustawy o systemie oświaty ( Dz.U.z 2010 r Nr 148 poz.991) nakłada 

na samorządy obowiązek określenia , nie później niż do 31 sierpnia 2011 r , czasu potrzebnego na realizację 

bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki. Przy określaniu wysokości opłaty za jedną godzinę zajęć 

skorzystano z możliwości jej odniesienia do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, co zapewni 

systematyczną jej waloryzację. Na podstawie wydatków budżetowych w 2010 r koszt jednej godziny zajęć 

w gminnym przedszkolu wyniósł 3,09 zł, stąd proponowana opłata za 1 godz.zajęć w wysokości 0,145 % 

minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli 2 zł co stanowi niespełna 64,73 % jej kosztów.Przyjmując, że dzieci 

będą korzystały średnio z trzech godzin dziennie zajęć odpłatnych , miesięczna opłata przy 100% frekwencji 

wyniesie od 120 zł (20 dni) do 138 zł ( 23 dni ). aktualnie rzeczywista średnia frekwencja w przedszkolach nie 

przekracza 68 %. Zgodnie z uchwałą rodzice będą wnosić opłatę za faktyczny czas pobytu dziecka 

w przedszkolu,za świadczenia poza podstawę programową.  


