
 
UCHWAŁA Nr V / 21 / 2011 

Rady Gminy Polska Cerekiew 
z dnia 25 marca 2011 r.  

 
 
w sprawie opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć 

podstawy programowej wychowania przedszkolnego  w przedszkolach 
prowadzonych przez Gminę Polska Cerekiew 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 
984, Nr153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 
2004r. Nr102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, 
Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 
138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009r. 
Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz.1241 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 
675) oraz art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. 
Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005r. 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 
2006r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007r. 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 
2008r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917 i Nr 216, poz. 1370, z 2009r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, 
poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705 oraz z 2010r. Nr 44, poz. 
250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991) 
 

Rada Gminy w Polskiej Cerekwi uchwala, co następuje:  
 

§ 1 
 
Świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne  prowadzone przez Gminę Polska 
Cerekiew w zakresie realizacji programu wychowania przedszkolnego, obejmującego 
podstawę programową wychowania przedszkolnego, o której mowa w odrębnych przepisach, 
realizowane są bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie, przez pięć dni w tygodniu, od 
poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 13.00 
 

§ 2 
 

1. Świadczenia udzielane przez przedszkola, wykraczające poza realizację podstawy 
programowej wychowania przedszkolnego, są odpłatne. 

2. Opłata za świadczenia wykraczające poza podstawę programową wychowania 
przedszkolnego obejmuje koszty zajęć opiekuńczo – wychowawczych oraz dodatkowych 
zajęć dydaktycznych wspierających prawidłowy rozwój dziecka, a w szczególności: 
1) działania opiekuńcze dostosowane do wieku, potrzeb i możliwości dziecka, 

zapewniających mu bezpieczne funkcjonowanie podczas zajęć w przedszkolu i poza 
przedszkolem,  

2) przygotowywania miejsca i zapewnienia dziecku warunków do zabawy, wypoczynku, 
snu i spożycia posiłku, 

3) nadzór nauczycieli i pracowników obsługi nad wypoczywającym dzieckiem i w czasie 
spożywania przez dziecko posiłków, 

4) gry i zabawy dydaktyczne wspomagające rozwój umysłowy dziecka i rozwijające 
jego zainteresowania, 



5) zajęcia rozwijające muzyczne, plastyczne i teatralne uzdolnienia dziecka, 
6) gry i zabawy ruchowe, wspomagające rozwój fizyczny dziecka, 
7) zabawy tematyczne wspierające rozwój emocjonalny i społeczny dziecka. 

3. Za każda rozpoczętą godzinę świadczeń, o których mowa w § 2 ust. 1, ustala się opłatę w 
wysokości: 
1)  0,05 % obowiązującej stawki minimalnego wynagrodzenia, podlegającego ogłoszeniu 

przez Prezesa Rady Ministrów w Dzienniku Urzędowym RP Monitor Polski, 
2) 0,025 % obowiązującej stawki minimalnego wynagrodzenia, podlegającego 

ogłoszeniu przez Prezesa Rady Ministrów w Dzienniku Urzędowym RP Monitor 
Polski, za dziecko z rodziny, która korzysta ze świadczeń pomocy społecznej na 
podstawie art. 36 pkt 1 lit. a i b ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 
(tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późniejszymi zmianami) tj. z 
zasiłku stałego i zasiłku okresowego – w czasie ich pobierania. Podstawą 
zastosowania tej opłaty jest decyzja ustalająca uprawnienie rodziny do świadczeń, 
wydana przez właściwy organ.  

4. Wysokość miesięcznej opłaty za świadczenia, o których mowa w § 2 ust. 1, ustala się 
mnożąc stawkę godzinową określoną w § 2 ust. 3 przez zadeklarowaną przez rodziców 
(opiekunów prawnych) liczbę godzin pobytu dziecka w przedszkolu w czasie 
przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego. 

 
§ 3 

 
1. Opłata wnoszona jest przez rodziców (opiekunów prawnych) w terminie do ostatniego 

dnia roboczego każdego miesiąca, w którym udzielane były świadczenia przekraczające 
podstawę programową. 

2. Opłata podlega zmniejszeniu proporcjonalnie do liczby dni powszednich, w których w 
danym miesiącu dziecko nie uczęszczało do przedszkola i nie korzystało ze świadczeń.  
Nieobecność dziecka jest odnotowywana na podstawie dziennika zajęć przedszkola. 

3. Zwrot opłat następuje w formie odpisu od należności za następny miesiąc, a w przypadku 
braku takiej możliwości, na wniosek rodzica dziecka – dokonuje się zwrotu tej należności 
w formie wypłaty pieniężnej. 

§ 4 
 

Opłata, o której mowa w § 2, nie obejmuje kosztów wyżywienia oraz kosztów zajęć 
dodatkowych, prowadzonych na życzenie rodziców przez inne niż przedszkole podmioty. 

 
§ 5 

 
Traci moc Uchwała nr XIV/86/96 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 28 czerwca 1996 r. 
w sprawie ustalenia opłat za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych 
z późniejszymi zmianami. 

 
§ 6 

 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Polska Cerekiew. 

 
§ 7 

 
Uchwała wchodzi w życie od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po 
miesiącu, w którym upłynęło 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego. 

Przewodniczący Rady Gminy 
Jerzy Kołeczko 


