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UCHWAŁA NR XV/130/2012
RADY GMINY POKÓJ

z dnia 25 maja 2012 r.

w sprawie w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola 
publiczne oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez 
Gminę Pokój oraz ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w tych 

placówkach 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 1 pkt. 2 i art. 14 ust. 
5 i 7 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 roku Nr 256, poz. 
2572 z późn. zm.) Rada Gminy Pokój uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o przedszkolu publicznym należy przez to rozumieć 
przedszkole oraz oddział przedszkolny działający przy szkole podstawowej prowadzonej 
przez Gminę Pokój. 

2. Świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne 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, określonym w ramowym planie dnia. 

§ 2. 1. Opłata za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar bezpłatnego 
nauczania, wychowania i opieki obejmuje: 

1) gry i zabawy dydaktyczne wspomagające rozwój umysłowy dziecka, 

2) gry i zabawy ruchowe wspomagające rozwój fizyczny dziecka, 

3) gry i zabawy badawcze rozwijające zainteresowania dziecka otaczającym światem, 

4) gry i zabawy konstrukcyjne zaspakajające potrzebę tworzenia, 

5) zabawy muzyczno-taneczne wspomagające rozwój muzyczno-motoryczny, 

6) zabawy z pomocami gotowymi i zadaniami do wykonania rozwijające logiczne myślenie 
dziecka, 

7) zabawy i naukę z wykorzystaniem komputera, 

8) zajęcia plastyczne i teatralne rozwijające uzdolnienia dziecka, 

9) zabawy tematyczne wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny dziecka. 

2. Ustala się opłatę za 1 godzinę realizacji zajęć wymienionych w ust. 1 w wysokości 2,10 
zł brutto i nalicza się ją za każdą rozpoczętą godzinę ponad czas realizacji podstawy 
programowej. 

3. Miesięczna wysokość opłat za realizację świadczeń, o których mowa w ust. 1 stanowi 
iloczyn stawki godzinowej określonej w ust. 2 i zadeklarowanej przez rodziców (prawnych 
opiekunów) w umowie cywilnoprawnej liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad 
czas przeznaczony na realizację podstawy programowej. 

4. Opłata, o której mowa w ust. 3 nie obejmuje kosztów wyżywienia oraz kosztów zajęć 
dodatkowych prowadzonych na życzenie i za zgodą rodziców (opiekunów prawnych) przez 
inne niż przedszkole podmioty. 
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5. Jeżeli do przedszkola uczęszcza dwoje lub więcej dzieci z jednej rodziny, a rodzina 
korzysta ze świadczeń pomocy społecznej, na podstawie odrębnych przepisów, ustala się 
opłatę za jedną godzinę realizacji świadczeń w wysokości 50% opłaty określonej w § 2 ust. 
2. 

§ 3. Szczegółowe zasady naliczania i dokonywania opłat, o których mowa w § 2 określa 
umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola/szkoły 
a rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pokój. 

§ 5. Traci moc uchwała nr VI/59/2011 Rady Gminy Pokój z dnia 27 maja 2011 r. 
w sprawie opłat za świadczenie usług wykraczających poza realizację podstaw 
programowych wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych 
w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pokój. 

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego 
i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia z mocą obowiązującą od 
1 września 2012r. 

 

Przewodniczący Rady 
Gminy 

Jacek Gosławski


